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 :شهر شعره واليت مطلعهاوالمية العجم هي أ) م١١٢٠( شاعر جميد كان حسن اخلط توىف عام )(١
 أصالة الرأي خانتين عـن اخلطـل      
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)٣ ()٤ (

)٥()٦(
                                                                                       

 .١/٩الكشاف . واختار الزخمشري أا للجنس. الالم لالستغراق عند األكثرين )١(
وال خيفى ما فيه هنا من الرباعة وهي أن يشتمل أول الكـالم           .  شرح الصدور توسيعها لقبول احلق     )٢(

أصول األحكام أي ما تبىن وتترتـب عليـه األحكـام       : وقوله.  إشارة إىل ما سيق إليه الكالم      على
وحيتمل أن يراد   . الفارقة واملنتزعة صفة ألصول أو األحكام     : وقوله. الشرعية من الدالئل واألمارات   

 ـا إىل    وإضافتها إىل األحكام للتوصل   . باألصول القواعد اليت جعل املصنف العلم ا أصوال للفقه        
ويصح جعل اإلضافة بيانية أي األصول اليت هي        ، وال خيفى أن األول أنسب مبقام الرباعة      ، استنباطها
سـيدي  . واهللا أعلم ، وجعل األحكام أصوال ألن املراد ا الكليات املتفرعة عنها جزئياا         . األحكام

 .هاشم بن حيىي الشامي
وقـد يـرد    . هذا هو املشـهور   ، ومن غريهم دعاء  ، غفارومن املالئكة است  ، الصالة من اهللا الرمحة    )٣(

ومنه ظهر أن مـا     ، ورد بأنه تصرف عقلي ال يتبني يف املنقول إال بنقل           . األخريان إىل طلب الرمحة   
إذ هـو   ؛ ومن غريه بطلبها أوىل باملراد      ، وهو من اهللا بالرمحة   ، إن الصالة مبعىن اإلمداد   : قاله بعضهم 

كن نقل بعض احملققني عن أيب العالية وابن عباس أا من اهللا ثناء وإظهـار               ل، مما ال يثبت إال بالنقل    
: وأقـول . فيكون مشتركا معنويا  ؛ وهذا الطلب غري الثناء والتعظم    : مث قال ، ومن غريه طلبه  ، شرف

إال أن يرجح ما ذكر بأنـه  ، إمنا يتم هذا أيضا إذا مل تكن موضوعة حلصول الطلب كما هو الظاهر    
 ..واألصل عدم االشتراك فيحمل ما ذكر على جمرد ختصيص شرعي،  الوضع للثناءملا وضع ثبت

 .١/١٩غاية . لسالم األمان أي التسليم من النار واألمان منها ا)٤(
  .املرسل:  املبعوث)٥(
 . والشريعة والشرعة مبعىن واحـد     .٢/٤٦٠والشريعة هي مورد اإلبل على املاء اجلاري        : يف النهاية  )٦(

فهي هنا الدين املوصل إىل مـاء احليـاة         ، الطريقة الظاهرة اليت توصل إىل املاء     : يف األصل والشريعة  
 .١/١٧غاية . األبدية
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)٩()١٠(
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 ).ب(حمذوفة يف  )١(
 .٦٩١خمتار . هو الدخول بغتة: هجم من باب قعد ودخل )٢(
ومعناه . ضاحييف ادخار ثلثي حلم األ    . ٢/١٥٥ذكره يف النهاية  ،  هو بالدال املهملة وبالذال املعجمة     )٣(

 .١/٣٢٢يف الصحاح 
 . يوم القيامة )٤(
 ).ب(من .  أي بعدما سبق من البسملة واحلمد والصالة)٥(
 .طريقة الرشاد: أي. ١٢٣. جاده الطريق خمتار: احملجة بفتح امليم واحلاء )٦(
 أو  كل شيء طليت به احلائط من جص      : والشيد بالكسر . جصصه: يقال شاده يشيده شيدا بالفتح    ) ٧(

قول اجلوهري أو بالط بالباء غلـط والصـواب         : ٣٧٣قال يف القاموس    . ١/٢٣٨صحاح  . بالط
 .ألن البالط حجارة ال يطلى ا وإمنا يطلى باملالط وهو الطني؛ مالط بامليم

: فإنه كما قال آنفا   ؛ أجلُّ حبذف من التبعيضية   : قوله من أجل العلوم إخل كان حق العبارة أن يقول          )٨(
حقـه أن   : ال جـرم  . وأساسها الذي تبىن عليه وتشاد    ، م االجتهاد اليت هي العلوم الدينية     رأس علو 

 . ال من أجله وذلك ظاهر، يكون أجل ما هو رأس له وأساس
 .٤/٢٥١اللسان .  واملال والشرفاملنزلةاخلطر ارتفاع املكان و )٩(
 .جه اخلفي من جهة املعىنوالسر الو، الوجه اللطيف من جهة اللفظ: الدقيق) ج(و ) ب(يف  )١٠(
 .وهو أدلة الفقه )١١(
 .وهي العلم بأحكام اهللا تعاىل )١٢(
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)١()٢()٣(
٤)٥ (

)٦( د بنمحم
)٧(حيىي بهران 

)٨(
)٩()١٠()١١(

                                                                                       

ومن ذلـك أخـذ     ، ومنه مسيت خمصرة الطريق   ، اجلمع: و االختصار . املختصرات املفيدة ) ب(يف   )١(
ينظر معناه  . ما قل لفظه وكثرت معانيه    : وحقيقته. املخصرة وهي العصا الصغرية جتمع اليدين عليها      

 .٤/٢٤١للسان يف ا
 .٢٣أَال من باب عدا أي قصر : يف املختار. التقصري: من األلو وهو )٢(
التحقيق إثبات املسألة بدليلها وعلتها مـع رد   : وقيل. التحقيق إثبات املسألة بدليلها مع دالئل أخر       )٣(

 .البحث يف املسائل وعوارضها: وقيل. قوادحها
 . إثبات املسألة بدليلها) ج(ويف هامش . خرإثبات الدليل بالدليل اآل: والتدقيق )٤(
؛ احلاذق املاهر العاقل ارب املتقن الفطن البصري بكل شـيء         : النحرير بالكسر ) *.(احلاذق:  املتقن )٥(

 .٦١٨ألنه ينحر العلوم حنرا اهـ قاموس 
ة من الركة   ال خيفى ما يف هذه السجع     . وساد كل األعيان  ، من فاق مجيع األقران   :  واألوىل أن يقال   )٦(

إن األلف والالم عوض عن     : وكأنه اعتمد على القرينة العقلية يف ذلك اهـ وقيل        . اهـ ابن مفضل  
 .عن الركاكة-ملا ذكر من التأويل-املضاف إليه أي يف زمنه اهـ لكنه ال خيفى أنه ال خيرج

 .١/٢٠هامش غاية . لوجيوز سول وسؤ، مجع مثل قرء وقروء : والسوول. األمنية والطِّلْبة :لالسؤ) ٧(
ويف االصطالح يقال على األشياء املتعددة حبيث يطلق        .  جعل كل شيء يف مرتبته     :الترتيب يف اللغة   )٨(

وهو ذا ال يتعـدى     ) ج(يف  .  عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إىل بعض بالتقدمي والتأخري         
 . " بعلى"

 .تنكب عن الطريق إذا عدل عنها: يقال )٩(
 .١٣٦٣قاموس . وهو الثلث األعلى. كاهل مقدم أعال الظهر مما يلي العنقال )١٠(
. واملتعسف يف السري املاشي على غري طريق      ، االعتساف افتعال من العسف وهو األخذ بغري دليل       ) ١١(

 .١٠٨١قاموس 
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)وسميته (

)٨()٩(
)١٠()١١()١٢(

                                                                                       

وجـه التشـكيك أن     . فال خيفى ما يف عبارته من الغفلة اهـ كاتبه        ؛ يف اآلخرة جمازاته  : الصواب )١(
وميكـن أن  . وهذا دعاء له بعد موتـه ، ألنه قد مات؛ املكافأة من اهللا تعاىل له يف الدارين غري ممكنة        

 .فتكون املكافأة فيهما وحينئذ ال إشكال فتأمل واهللا أعلم؛ يراد بالدارين دار الربزخ ودار اآلخرة
 .جواب ملا )٢(
 .أبذل: أي )٣(
 .الطاقة )٤(
 .باعتبار املعىن )٥(
 .٦٧٥خمتار . التهذيب: والتنقيح هو) * (..ر األلفاظ باعتبا)٦(
أو فعول مبعىن فاعل أي إنه يود عبـاده         ، من الود مبعىن مودود يف قلوب أوليائه      ، فعول مبعىن مفعول   )٧(

 . الصاحلني مبعىن يرضى عنهم
 ).هـ٨٤٠ت(لإلمام املهدي أمحد بن حيىي املرتضى  )٨(
خمطوطة مبكتبة اإلمـام حيـىي      .على معيار اإلمام املهدي   ) هـ٩٢٩ت(لإلمام احلسن بن عز الدين       )٩(

 .١٥٠٠باجلامع الكبري رقم 
الشـافعي  ] بفتح اهلمزة وكسرها نسبة لبلد بصعيد مصر األعال[لعبد الرحيم بن احلسن االسنوي   ) ١٠(

 .٧٧٢ت
 .هـ على اختالف٦٨٥هو ناصر الدين عبداهللا بن عمر البيضاوي الشافعي ت  )١١(
 .)حتت الطبع مبركز بدر. ( للقاضي أمحد بن احلسن بن حممد بن احلسن بن حممد الرصاصكاجلوهرة )١٢(
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)١٩( 

)١()٢()٣(


)٤()٥(




)٦()٧(
                                                                                       

 .٢٥/ ١وقع به اجلمع يف العلم اليسري اهـ غاية  ة من املال يتجر فيها استعريت ملاعالبضاعة قط )١(
 .١/٢٥استعري لالقتدار وامللكة واالطالع اهـ ح غاية ، والباع قدر مد اليدين )٢(
 .١٠/٢٥الصناعة العلم املتعلق بكيفية عمل اهـ غاية  )٣(
 .١/١٣٠عدة األكياس . والتوفيق عند املتكلمني هو اللطف الذي يفعل املكلف عنده الطاعة )٤(
 .ما يوصل إىل الشئ: الطريق لغة )٥(
فحد أصول  . هاوغايتها فوائد . وموضوعاا ما يبحث فيها عن عوارضها الذاتية      . حدود األشياء معرفاا  ) ٦(

 يف   قال القاضي زكريـا    .العلم باألحكام الشرعية  :  وغايته ، أدلة الفقه  : وموضوعه ،علم بأصول إخل  : الفقه
ما يتوقف عليـه املقصـود      : فمبادؤه: اعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعات ومسائل      : ٥شرح اللب ص  

علم : وما يستمد منه وهي هنا     تعاىل،   العلم بأحكام اهللا  : وفائدته وهي هنا  . بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه    
ما يبحث يف ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلـة          : وموضوعه.  واألحكام أي تصورها   الكالم والعربية 

 كعلمنا هنا بأن األمر للوجـوب        حمموله إىل موضوعه يف ذلك العلم،      ما يطلب نسبة  : ومسائله. الفقه هنا 
وإمنا مسيت الرؤس   ، ذكر يف أوائل الكتب تسمى الرؤس الثمانية        ما ي ) *. (والنهي للتحرمي كذلك  ، حقيقة  
ويسموا ، وألن كال منها مبنزلة الرأس يف الفضائل؛ ألا تذكر يف األوائل قبل الشروع يف املسائل ؛ الثمانية

عـني  وأا ممـا ت ، وكان هذا الذكر منهم إشارة إىل أا ما يتوقف عليه الشروع بالبصرية     . املقدمات أيضا 
. املؤلـف : الرابع. القسمة: الثالث. املنفعة:  الثاين .الغرض: األول: العلم كما ال خيفى   الطالب يف حتصيل    

 أي جيب أن يبني   . األحناء التعليمية : الثامن. النسبة: السابع؟ يف أي مرتبة هو   : السادس؟ من أي علم هو   : اخلامس
 ١٩٧شرح التهذيب بشرح اجلالل ص. ة وخربة بالكالميف أول الكتاب الطرق املرغبة ألا تزيد املتعلم بصري

،  املبلغ الصانع وصدق فمن علم الكالم؛ لتوقف األدلة الكلية على معرفة         : أما االستمداد . كاالستمداد واحلكم  )٧(
 اللؤلؤيـة   مت من الفصول  .  الوجوب على الكفاية   فهو: وأما احلكم . ومن العربية ألن األدلة من الكتاب والسنة عربية       

= 
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)٢٠( 

)١(
)ُول٢(أُص( ِالِفقْه  :  ِبأُص و ِعلْموٍله)كَاِم      )٣اِط اَألحِتنبا ِإلَى اسلُ ِبهوصتي 

) الشرِعيِة الفَرِعيِة عن أَِدلَِّتها التفِْصـيِليةِ     


)٤(
                                                                                       

 الشـرائع  وأصول، وهي املسائل اإلهلية  ، نوع جيب على األعيان ويشمل كل مكلف      : فعلى هذا العلم نوعان   . ٩٥ص
 ).ب(هامش . ونوع جيب على الكفاية وعلى الرجال والنساء وهو ما عدا ذلك. اليت يبىن عليها اإلسالم

ة بـذاا إىل اسـتنباط      أصول الفقه القواعد املوصل   :  حيث قال  ١/٣٤وكذا اختاره صاحب الغاية      )١(
، أو الذي منه أنشىء   ، ألن األصل ما يبىن عليه غريه     ؛ وليس بصحيح ، األحكام الشرعية الفرعية اخل     

 .وأيضا لو فرض عدمها لزم أن تعدم األصول، وليس أصول الفقه من املعرفة وال مبنيا عليها 
إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية     أصول الفقه القواعد املوصلة بذاا      : ١/٣٤عبارة منت الغاية     )٢(

الغرض من أصول الفقه معرفة أحـوال أدلـة         : قال اإلسكايف أبو منصور   . عن أدلتها التفصيلية اخل   
ورمبا أطلقت علـى امللكـة   ، وتارة على العلم ا  ، العلوم تطلق تارة على القواعد    ) *. (أحكام الفقه 

؛ لزوم التوصل ا إىل االستنباط غري بـني       :  أن يقول  وللمناقش على احلد  ) *. (الناشئة عن العلم ا   
 .ولعل املراد ما هو أعم من التوصل بالفعل أو القوة، ألنا نرى كثريا من املهرة ال يتوصلون بالفعل 

. وإىل هذا مال مجاعة من األشـاعرة      . يقتضي أنه العلم ا ال نفسها     ) علم بأصول : (قوله) *(أي قواعد    )٣(
وهو الذي اعتمده املهدي عليـه  . إلمام حيىي واحلفيد صاحب اجلوهرة أنه نفس القواعد   والذي ذهب إليه ا   

لدخول كـل   ؛ وهذا احلد غري منعكس   : ٢١٢قال اإلمام املهدي يف املنهاج      . السالم والسيد صارم الدين   
 يف والصحيح ما قاله أبـو احلسـني  : قال. ألنه ما من فن إال وهو يتوصل به إىل ذلك؛ علوم االجتهاد فيه 

وكيفية االستدالل ا وما يتبع الكيفية      ، أصول الفقه هي طرقه على جهة االمجال      :  حيث قال  ١/٥املعتمد  
. وهي هنا أجزاء احلد اليت تألف منها      ، واعلم أنه البد لكل حد من أربع علل مادية          ، ١٢اهـ حابس ص  

 .ذا العلموغائية وهي تصور ه. وصورية وهي اهليئة املخصوصة. وفاعلية وهي املؤلف
ألن علم أصـول  ؛ وهو من أعالم األجناس. على ما عهد يف اللغة ال اسم جنس له        ) أي علَماً (قوله   )٤(

. وإن احتد معلوما  ، إذ القائم منه بزيد غري ما قام منه بعمرو شخصا         ؛ الفقه كلي يتناول أفرادا متعددة    
. ١/٣٥غايـة   . ألجناس إال نـادرا   ألنه مل يعهد يف اللغة النقل على أمساء ا        ؛ ومل يكن اسم جنس له    

وهذا الفرق عند أهِل العربية أِعين بني       . ما مل يفد ذلك   : والعلم، علم يشعر مبدح أو ذم    : واللقب)*(
؛ علما أي لقبا لكان أوىل    : لو قال ): ب(يف هامش   . وعند املتكلمني مها شيء واحد    . العلم واللقب 

 .فسري اخلاص وهو اللقب بالعام وهو العلمألن اللقب يعترب فيه اإلشعار املذكور فال يرد ت
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)٦(
)٧(

                                                                                       

وإن . فغري مسلم إال بابتناء الفقه مبعىن الفهم ملا فيه غمـوض       ، إن أراد باإلشعار لغة   ) ب(يف هامش    )١(
 .أراد اصطالحا فليس الكالم فيه فينظر

 .١/٢٤٢ينظر رفع احلاجب . وهو ما اختاره ابن احلاجب )٢(
على أنه ذكر  ، ألنه ليس واقعا يف التعريف    ؛  الظن على جهة ااز      وأطلق لفظ العلم على ما يشتمل      )٣(

 .وبه يشعر كالم الكشاف، صاحب التنقيح أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات
، وحيتمل أن يريد حقيقة اجلنس وسيأيت يف البـاب الرابـع  . أي حقيقة العلم وذلك يف الباب الثاين      )٤(

 .قة احلد وسيأيت يف آخر الكتاب يف اخلامتةوحيتمل أن يريد حقي
وتسمى أحكام اجلزئيـات    ، القاعدة والقانون قضية كلية يستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها         )٥(

 املركبات أن العلم يستعمل يف: الفرق بني العلم واملعرفة.  من الغاية١/٣٥فروعا واستخراجها تفريعا 
أن العلم يستعمل ولو مل يسبقه      : الثاين. فردات حنو عرفت زيدا   واملعرفة يف امل  ، حنو علمت زيدا قائما   

. عـارف : وال يقال، اهللا عامل   : وهلذا يقال ؛ واملعرفة ال تستعمل إال يف شيء قد سبقه جهل          ، جهل
 . وغريمها١/٩والبيضاوي يف املنهاج . ٣٤ذكر هذا سعد الدين يف املطول ص

 .وهو استنباط األحكام اليت هي الفروع )٦(
ـعوبة             ، االستنباط استخراج املاء من العني     )٧( ـدابري بص  فاستعري ملا يستخرجه املرء بفرط ذهنه وقوة قرحيته من املعاين والت

ـوص   ؛ فكان يف العدول عن لفظ االستخراج إىل لفظ االستنباط        ، وتفهم إشارة إىل الكلفة يف استخراج املعاين من النص
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ـال  . وإىل أن حياة الروح والدين بالعلم كما أن حياة اجلسد باملاء  ، جاموارتفعت در ، اليت عظمت ا أقدار العلماء     ومث
ـبيلني                   االستنباط من الكتاب انتقاض الطهارة باخلارج من غري السبيلني بكونه خارجا جنسا قياسا على اخلارج من الس

 .٧/٤١٠ واللسان ،١٠/٤٢٦التاج . ـه ا]ائدةامل: ٦[̂ ρr& u!%ỳ Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9$#÷&: الثابت حكمه بقوله تعاىل
 .هي اجلمل اخلربية اليت يصح السكوت عليها: والتامة. إن قام زيد:  ال الناقصة حنو)١(
 .والفاعل مرفوع )٢(
 .واهللا أعلم. أي عما ال يتوصل به إىل استنباط األحكام الشرعية كالعلم بذات زيد وعمرو فليس حبكم )٣(
 .بنفس الذوات والصفات وذلك كتصور ذات اإلنسان والبياض ا باألحكام كالعلممما ال يكون علم )٤(
 حكم العقل أو باإلمساك عنومعىن كوا شرعية أا مستفادة من جهة الشرع إما بنقله هلا عن             : قال يف العقد   )٥(

 حترمي: وبالثاين، رمي فيه بالتحألن قضية العقل ؛ ونعين باألول إباحة ذبح بعض احليوانات: قلت. النقل مع صحته
 إن الشرع ما ورد عن اهللا تعاىل :قال القاضي عبداهللا الدواري. ذبح اخلنزير فإنه مقرر ملا يف العقل مع صحة نقله    

 اهللا تعاىل وعن رسوله وصلةأو كان ما ورد عن    ،ويعين بذلك ما دلت عليه النصوص      (#أو عن رسول اهللا     
 ونعين بالقضية املطلقة املبتوتة الضرورية كشكر: قلت. قل فيه قضية مطلقةإىل العلم به أو ظنه مما مل يكن للع

 ومن مثة مل جيز، فهذا عقلي وإن طابقه السمع، تعاىل على املختارواالستداللية كمعرفة اهللا ، وقبح الظلم، املنعم
 اخل هذا تصوير  ويعين باألول   :  قلت :قوله .١٤، ١٣حابس ص . تعاىلنسخه على ما سيأيت بيانه إن شاء اهللا         

، إخل: ومثـال الثـاين  : ومثال األول إخل قلت: وحق العبارة قلت، والكالم يف غاية الركة   ،لنوعي الشرعية 
مث الشرعية إما اعتقادية ال تتعلق ) *. (ألن الوارد حكمه أفعال املكلفني ؛ والشرع ما ورد إخل فيه نظر: وقوله
، وهي ما يتعلق ا ذلـك     ، وتسمى أصلية وعملية  ، هوهي مسائل أصول الدين وأصول الفق     ، عمل بكيفية

خرج بقيد الشرعية العلم باحلسية ككون النار حمرقة والشمس ) *. (٣٨٣حاشية لطف اهللا   .وتسمى فرعية 
 .واهللا أعلم، والعقلية ككون املثلني والضدين ال جيتمعان ،  واالصطالحية ككون الفاعل مرفوعا،مشرقة

 .أي باألحكام الشرعية )٦(
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وحقيقة املثلني كل معلومني يسد أحدمها مسد اآلخر فيما يكشف عن الصفة الذاتية على سـبيل                 )١(
وهي كوما هيئة ، كالسوادين فإن كال منهما يكشف عن صفته الذاتية على سبيل التفصيل، التفصيل

 .اد واحلموضةواملختلفني كل معلومني ال يسد أحدمها مسد اآلخر كالسو. حملل جيتمع عليها شعاع الرائي
،  ومعرفتـه ،حنو وجود الباري تعاىلاحتراز من املسائل األصولية سواء كانت من أصول الدين        : فقوله الفرعية  )٢(

 قواعده  أو من أصول الفقه وهي    . والوعد والوعيد ، ومعرفة النبوات وما يتعلق ا    ، وصفاته، ومعرفة أمسائه ، وقدمه
أو من أصول الشرائع كالشهادتني وإقامة . شرعية عن أدلتها التفصيليةاليت يتوصل ا إىل استنباط األحكام ال

 .١/٤شرح األزهار . الصالة وأعداد الركعات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان واحلج على من استطاع
 .أي الفرعية )٣(
 . موجودأنه مسيع بصري قادر حي عاملأي من املسائل األصولية كأصول الفقه وأصول الدين كمعرفة الباري  )٤(
 .إما قليب أو غريه )٥(
كوجوب الصالة والزكاة والصوم واحلج فإن العلم ا ال يسمى فقها يف االصطالح؛ ألا داخلـة                ) ٦(

الغايـة  .  علم بوجوا لتواتر جميئه بالتعبد ـا       #يف أصول الدين ؛ ألن من علم نبوة نبينا حممد           
 .١١وحابس ص. ٢٠٨واملنهاج . ١/٣٦

 .لتفصيليةأي األدلة ا )٧(
 بيان للواقع؛ إذ اإلمجالية ال يستنبط منها - عن أدلتها  : أي قوله  -إن هذا القيد  : ١/٣٦اية  قال يف الغ   )٨(

الفرعية عن أدلتها التفصيلية؛ فيلزم أن تكون  : وال يستقيم تعلقه بالفرعية لفساد املعىن؛ إذ يصري معناه        
 .كيف ال واألصل هنا الدليل.  ملتزمتلك األدلة أصوال بل تعلقه بالفرعية مستقيم والالزم
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 .١٠يعين حده اإلضايف أي حقيقة مفرديه اللذين مها األصول والفقه لغة واصطالحاً اهـ حابس ص )١(
 .وقد صار مهجوراً )٢(
وقدم تعريف املضاف وإن كانت معرفته من حيث هو مضاف موقوفة على معرفة املضـاف إليـه              )٣(

 .٤١/ ١اية نظراً إىل سبقه يف الذكر اهـ غ
فـالن  : ذكره الكسائي يقال  ، ويستعمل األصل يف احلسب   . من غري تأثري؛ ليخرج املؤثر والشرط      )٤(

 .أصلٌ إذا كان ذا حسب
 .١ذكره يف اجلوهرة ص )٥(
 .وهو يف الناميات حقيقة ويف غريها جماز. أساس العمران وقواعد البنيان اهـ جوهرة باللفظ )٦(
 .١/٣٩والكواكب . ٥/٢٠٨ملنهاج شرح املعيار وا. ١/٧ينظر األسنوي  )٧(
 .ونسبة الفقه إىل أدلته كذلك، ألن أصل كل علم ما يستند إليه حتقيق ذلك العلم؛ جعلت األدلة أصوال )٨(
 .صوابه الراجح )٩(
 .فقد أطلق األصل وأريد القاعدة املطردة )١٠(
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وبضمها إذا صار الفقه سـجية      ،  الفهم وبفتحها إذا سبق غريه إىل    ، فقه بكسر العني إذا فهم    :  يقال )١(
 .٧٣-١٩/٧٢تاج العروس . له

)٢(  ا حاملة على التسبيح فمجاز، إن أريد تسبيحها نفسها ففيه غموضواآليات اآلخـرة  . وإن أريد أ
.وكان شعيب عليه السالم خطيب األنبياء يفهم خطابه. ليس فيها غموض

)٣(    ـ   والفقه اعتقاد تل  ، ١/٤١عبارة منت الغاية العلم : لغة: ٩٦ويف الفصول ص. ك األحكام كذلك اه
.٩٧-٩٦إخل ص.. واصطالحا العلم لألحكام أو الظن لألحكام الشرعية الفرعية، أو الظن ألمر خفي

)٤(  ـ ؛ واعترض على تعريف الفقه بأنه ال يصلح جعل العلم جنسا له ا ولـيس  ألنه يلزم أن يكون قطعي
، لتوقفه على أمور غري حاصل فيها اليقني      ؛ وهو ال يفيد اليقني   كذلك ألن دالئله مأخوذة من السمع       

أنا ال نسلم كون الفقه غري قطعي وأن دالئل         : واجلواب. وإذا كان الدليل ظنيا كان املدلول كذلك      
، وبيان ذلك أن أضعف داللة خرب الواحد واحلاصل به أعين وجوب العمل قطعي   ، الفقه بأسرها ظنية  

يف سائمة الغنم زكاة كان حصول نسبة الظن : ن احلكم بوجوب العمل بقولهوذلك ألن اتهد إذا ظ
وانضمت إليهـا قطعيـة     ، أنا ظان وجوب الزكاة   : وهي قوله ، فمعه مقدمة قطعية    ، إىل نفسه يقينا  

، إمجاعية وهي أن كل من ظن حكما وجب عليه العمل به فيكون احلاصل منهما وجوب العمل قطعا 
ال نفس احلكم غري أن كون احلكم قطعياً يستلزم ، ألن الفقه هو العلم باحلكم؛ وهو وإن مل يكن فقها
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   ا ظنية           ، اكون العلم به قطعيفإن ، وملا كان الظن واقعا يف طرف احلكم وهو تصورات املقدمة ظن أ
وكون املقدمة قطعية إمنا ، فإن الظان ذات قام ا الظن، أنا ظان مركب من جزئني أحدمها الظن: قوله

.هو باعتبار النسبة إذ هي يقينيه اهـ حواشي منهاج البيضاوي للسيد حيىي العلوي
)١( وتسـمى  ، وهي مسائل أصول الدين وأصول الفقه     ، إما اعتقادية ال تتعلق بكيفية عمل     : مث الشرعية

.٣٨٣أو عملية تتعلق ا وتسمى فرعية اهـ شيخ لطف اهللا الغياث رمحه اهللا ص. أصلية
 . ٢٠٩متت منهاج ص. يه اصطالحا إال املتمكن من استنباط األحكام عن أدلتهافليس الفق )٢(
)٣( يف)احتراز من) ج(و ) ب.
)٤(    والعلم بالصفات هـو  . وهو انطباع صورة الشئ يف مرآة الذهن   ، العلم بالذوات جمرد تصور الذات

وهـذا  . لذات عليها انطباع صورة ذات متصفة بصفة ؛ فإن الصفة ال تعلم على انفرادها بل تعلم ا              
خبـالف  ، فإن الذات ما تعلم باستقالل من دون اعتبار غريه، االعتبار هو الفارق بني الصفة والذات  

).ج(هامش نسخة . الصفة
)٥(أمحر وأبيض.
.قام وقعد )٦(
)٧( خيـرج بـه   ، متعلق باعتقاد: مث ذكر أن قوله عن أدلتها، والفقه اعتقاد تلك األحكام: قال يف الغاية

ومنه علم جربيل والرسول عليهما السالم      ، وما علم من ضرورة الدين كالصالة والصوم      ، لم املقلد ع
. أي جنس احلد وهو االعتقاد١/٤١شرح غاية ..وأما علم الباري جل وعال فغري داخل يف اجلنس

)٨(باحلكم والدليل.
.األوىل خروجه من قوله عن أدلتها التفصيلية كما يظهر آخر الكالم )٩(
)١٠(           وهل هو إالبعد البحث منه واالطالع على دليل        ؟ ينظر كيف يعلم املقلد أن ما أفىت به املفيت حق

.اهـ من خط سيدي حيىي بن حسني؟املسألة فكيف يكون مقلدا 
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)١(هذا مشكل إذ ال سبيل إىل الضرورة يف حق املقلد فينظر. 
.  تبعا لكالم بعض شراح املختصـر      $احلسن  هكذا ذكر معناه يف حواشي الفصول ومثله ذكر اإلمام           )٢(

فقد خرج بقوله أيضا عن ، إن قول املفيت دليل تفصيلي لكنه ليس داخال يف األدلة املذكورة هنا: وقد يقال
واملراد هنا مـا    ، إذ قول املفيت دليل عن الدليل فهو دليل بالواسطة ال دليل بالذات           ، حابس  . أدلتها

 .علم عن األدلة ال بواسطة
واألوىل تـرك  ، هكذا ذكره أهل املذهب يف كتبهم يف بيان موضوع أصول الفقه أنه األدلة السمعية      )٣(

وإمنا يستقيم التقييـد ـذا      ، ألن من مذهبنا البحث عن األدلة العقلية كاحلظر واإلباحة        ؛ هذا القيد 
 .لنفيهم الدليل العقلي فافهم واهللا أعلم اهـ مؤلف؛ القيد على مذهب األشاعرة

والعرض هـو احملمـول   . ألا يف حمل تلك القواعد كاجلسم فإنه موضع علم الطب ملا كان حمال له   )٤(
 .١/٤٤على الشئ اخلارج عنه انظر الغاية 

فمن علـم الكـالم   : وأما استمداده:  قال٩٧وبعضهم زاد االستمداد واحلكم كما يف الفصول ص  )٥(
ومن العربية ألن الكتاب والسنة عربيـة إخل        . غلتوقف األدلة الكلية على معرفة الصانع وصدق املبل       

فألن معرفة حكـم اهللا يف الوقـائع        ؛ أما كونه واجبا  . وأما حكمه فالوجوب على الكفاية    . ٩٧ص
وأما كونه على الكفاية فألنه ال جيب       . وال طريق إىل حتصيلها إال ذا العلم      ، النازلة باملكلفني واجبة  

 .٢٥١رفع احلاجب ص. اطها بالدليلعلى الناس كلهم طلب األحكام واستنب
إعادته إىل املختصـر والعلـم ومجهـور    ] ٥ص[جوز عضد الدين يف املنتهى ) *(املختصر ألصول الفقه    )٦(

وينحصـر يف املبـادئ   : والوجه أن ابن احلاجب قال، شارحي املنتهى جزموا بأنه عائد إىل املختصر فقط    
جوزه الشارح احملقـق    : قال سعد الدين  . ئ ليست من العلم   واملباد، واألدلة السمعية والترجيح واالجتهاد   

بطريق التغليب حيث جعل األمور اليت أكثرها أجزاء للعلم أجزاء له على أن من املبادئ ما هـو أجـزاء                    
فاطالق املبادئ على األمور املذكورة ، باحلقيقة كالتصورات والتصديقات املأخوذة هاهنا مما منه االستمداد     

وقد نبه عضد ، واملختار رجوعه إىل املختصر لعدم االحتياج إىل االعتذار: ل السيد الشريفقا. أيضا تغليب
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والوجهان يف كالم املصنف جائزان إذ مل جيعل من مجلة املختصر           : قلت، الدين على اختياره بتقدميه أوال      
 .١٣اهـ حابس . مبادئ فال تكلف يف رجوعه إىل العلم مع احتمال رجوعه إىل املختصر

أما الكلـي   . فهو كلٌّ ال يتم إال مبجموع األجزاء      ، مثل البيت مركب من أجزاء اجلدران والسقف       )١(
 .فمثل الكالم منحصر يف االسم والفعل واحلرف لكنه يوجد ببعضها

 .هذه إعادة للدعوى ال دليل على االحنصار )٢(
 .أي كيف ال يكون متعذرا )٣(
 .عطف تفسريي على االصطالح )٤(
وإذا ، ٢٤٢ – ٢٤١املنهاج ص : انظر. قد حصرها اإلمام املهدي يف املنهاج     : يقال) ب(مش  يف ها  )٥(

كان لالصطالح واملواضعة فيه مدخل فاحلصر العقلي فيه متعذر ؛ وهلذا جعلها يف الفصول مخسـة                
 .٩٧وعشرين باباً ص
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)ِهي وبجالو  واحلُرم بدةُ  ةُ والناهوالكَر
) )٣(وتعرف .  )٢(واإلباحةُ  )٤( )الَّقَاِتهعت٥(ِبم( () ٦(

                                                                                       

والسـادس  ، طالنوالب، والصحة، واملانعية، والشرطية، احلكم بالسببية : وتسمى وضعية وهي ستة    )١(
 .والرخصة، العزمية

وعن بعض املعتزلة أن اإلباحة     . وغريه] ٤٨٨-٢/٤٨٤رفع احلاجب   [فهي مخسة عند ابن احلاجب       )٢(
وزاد اجلويين الصـحة    ، إذ هي انتفاء احلرج وهو ثابت قبل الشرع       ؛ ]٣١٥املعتمد ص [حكم عقلي   

إذ كون الفعل موافقا لألمـر  ؛ ا عقليا وجعل ابن احلاجب احلكم ما أمر     . وكذا يف العقد  ، والبطالن
أو كون ما فعل متام الواجب حىت يكون مسقطا للقضاء أو عدمه ال حيتاج إىل توقيف من                 ، أو خمالفا 
نعم ويف مجيع األحكام اخلمسة إشعار بأن إطالق احلكم عليها من         . بل يعرف مبجرد العقل   ، الشارع

إذ ال جيمع املشـترك باعتبـار       ؛ ال اللفظي كقرء  ، االشتراك املعنوي كرجل وحنوه كما هو األظهر        
 .١٤معانيه عند بعض احملققني بل باعتبار كثرة أخذها اهـ حابس 

 .أي تحد وتعلم )٣(
وإىل ما فيه احلكـم  ، له نسبة إىل احلاكم، واعلم أن احلكم أمر إضايف. فال وجه لالقتصار ، وتوابعها )٤(

وإذا نسبت إىل الثاين مسيت وجوبا فهمـا        ،  األحكام إجيابا  فإذا نسبت إىل األول مسيت    : وهو الفعل 
، اإلجيايب والتحـرمي مـرة    :  ولذلك تراهم جيعلون أقسام احلكم     ؛ خمتلفان باالعتبار  ،متحدان بالذات 

 .١٣اهـ فواصل شرح منظومة الكافل ص، والوجوب واحلرمة أخرى
وإىل ، وكذلك سائرها، فعل املتصف بالوجوبفالواجب هو ال: بفتح الالم وهي األفعال املتصفة باألحكام )٥(

وذهب مجهور األشاعرة   ، كون احلكم الشرعي هو ما اتصف به فعل املكلف ذهبت املعتزلة ومن وافقهم            
إىل أن احلكم الشرعي هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري يعـين اقتضـاء                  

احلكم يف اللغة هـو نفـس   : فإن قالوا. ال دليل: قلنا، ه اهـ   أو ترك ، اخلطاب طلب الفعل من الشخص    
وبعـد فـإن   ، وإن سلمناه فالنزاع إمنا هو يف احلكم الشرعي ال اللغوي، ال نسلمه:  قلناهالكالم ال مقتضا  

بل لو سألت املميز من العوام ما حكم ، وإليه سبق أفهامهم عند اإلطالق، املتعارف بني أهل الشرع ما قلناه
 .١٤خطاب اهللا تعاىل اهـ حابس : ومل يقل، احلظر: رع يف اخلمر؟ لقالالش

 الواجب مثال هو الواجب وهو الفعـل       أن متعلق : ووجه الدور ، الدورأي تصورها ال حصوهلا؛ لئال يلزم        )٦(
 .قااوتعرف مبتعل: االختياري احلقيقي الشرعي املتصف بالوجوب، فمعرفته متوقفة على معرفة الواجب؛ ألنا قلنا
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)٣٠( 

)١()٢()٣ ()فالواِجب( 
 :& #sŒÎ*sù ôMt7y_uρ $pκæ5θãΖã_^ ]احلج :٣٦[

) قحتسا يم و٤(ه(()٥( )ِلِهِبِفع ابالثَّو( 
)ِكهِ ( )٦رِبت والِعقَاب ()٧()٨( 

                                                                                       

 .احترازا من الضرورية كحركة املرتعش )١(
لعل املراد باحلقيقية اإلشارة إىل قول من جيعل التروك أفعاالً اهـ من خط الربطي والصواب حذف                )٢(

 .احلقيقية؛ ألنه يبحث يف هذا الفن عن التروك فتأمل: قوله
 الوجبـة   الساقط واملضطرب فإمنا هو   وأما مصدر الواجب مبعىن     ، أن الوجوب يف اللغة هو الثبوت     احلق   )٣(

 .٣٣٧والوجيب اهـ ح ص
 الثـواب   قد ذكروا أن الفاسق إذا فعل الواجبات حال فسقه سقط عنه القضاء مع أنه ال يستحق               : قلت )٤(

 وكان الظاهر على أصلهم بأن ،هذا يستقيم على قول أهل اإلحباط والتكفري      . ١٥فينظر اهـ حابس  
 .وأما على أصل أهل املوازنة فاألمر ظاهر،  يستحق عليه الثواباملراد من حقه أي من شأنه أن

يتم رسم الواجب بأنه ما يستحق الفاعل العقاب بتركه فأي فائدة يف زيادة وما يستحق الثواب : فإن قلت )٥(
وعكسـه  : تلك الزيادة وإن مت رسم الواجب بدوا فهي لبيان رسم احلرام املشار إليه بقوله             : قلت؟ بفعله
وفات إبراز الكالم مع ثبوا يف قالـب   ، وال عرف ما أريد بالعكس    ، فلو حذفت ملا ظهر املقصود    ، اماحلر

هال اكتفى يف رسم احلرام بأنه ما يستحق العقاب بفعلـه فقـد أدت    : فإن قلت . لطيف وحسن اختصار  
 مع لطف لكن قد فات لطف اإلشارة إىل حسن صناعة العكس: قلت؟ ، العبارة املقصود على أوضح بيان    

العبارة احملالة باملقابلة بني الثواب والعقاب والفعل والترك املشتملة على الترغيب والترهيب فيما فيه الفوز               
، عبارة عن األفعال والتروك على من جيعلها منها : ما) *. (١٣األخروي والسعادة األبدية اهـ فواصل ص     

، املراد ما من شأنه أن يستحق عليه الثواب والعقـاب و. وأما من جيعلها إعداما فال يساعد عليه قوله بفعله        
: واملراد هنا من استحقاق الثواب والعقاب أن يكون بتعريف من الشارع. فدخل ذا فرض الكفاية واملخري

قوله .  باختصار١٣فاندفع الدور يف احلد وخلص من وصمته اهـ فواصل ص؛ إما بنصه عليهما أو دليلهما  
ألن معرفتهما موقوفة على معرفة حتقيق      ؛  يكن ذلك بتعريف من الشارع لزم الدور       أو دليلهما ولو مل   : هنا

 .الوجوب وال يتحقق الوجوب إال ما وهذا دور صريح
 .واملباح )٦(
 .قد خرج بالقيد األول )٧(
 .أي العقاب بالترك )٨(
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)٣١( 

)١()٢( ٣(
)٤(

)٥() اماحلَـرو()٦( )٧( 
)كِْسِبالع ()٨( 

)٩( )١٠(
 

                                                                                       

املخرية مثالً مل يعد تاركـاً      إنه ال حاجة إىل زيادة هذا القيد؛ ألن املكلف إذا فعل أحد الواجبات              : يقال )١(
 حاشية على ح القاضـي      ١٥للباقيات حبيث يستحق العقاب بتركها وكذا يف الكفاية واملوسع اهـ ص          

وذلك كصالة اجلنـازة  ) *(أي العقاب بالترك : وقيل، االستحقاق: وقيل، منه لعله يريد الوجوب  . حابس
 .ب على الترك ألا قبل الفعل فرض عنيفإذا تركها قبل فعلها عوق، فإا واجبة يف بعض األوقات

 .كالصالة )٢(
…ÿ &: قال تعـاىل . حنو كفارة اليمني  )٣( çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù ãΠ$yèôÛ Î) Íοu�|³tã t Å3≈|¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $tΒ tβθ ßϑ ÏèôÜ è? öΝ ä3Š Î=÷δr& ÷ρ r& 

óΟßγè?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì� øt rB 7π t6 s% u‘ ( yϑsù óΟ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿx. öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& #sŒ Î) óΟçF øÿn=ym ^]٨٩: املائدة[. 
 .هذا يف املخري )٤(
 .يف امليل )٥(
وليس من أقسامه امللتبس؛ لتعني الصغري باخلطأ والنسيان واملكره عليه          . وهو ينقسم إىل صغري وكبري     )٦(

بـن   إمام زماننا املؤيد باهللا حممد       ية ورجحه والكبري بالعمد عند قدماء أئمتنا عليهم السالم والبغداد       
 . ١٥حابس.  هـ١٠٥٠القاسم بن حممد ت 

 .١٥حابس. واحملظور )٧(
عكسه بعض احليوان إنسان اهـ بـأن       ، كل إنسان حيوان  : ال املنطقي وهو تبديل طريف القضية كقولنا       )٨(

ان األصل صـادقا كـان      أي لو ك  ، جيعل املوضوع حمموال واحملمول موضوعا مع بقاء الصدق والكيف        
وال ، والكيف لو كان األصل موجبا أو سالبا فالعكس مثله حنو ال شيء من اإلنسان حبجر، بالعكس صادقا

 .شيء من احلجر بإنسان
 . من احلرامأي )٩(
فكـل  ، واحلرام ما ال خمصص له يف دليلـه ، ألنه ما ورد فيه ي خبصوصه؛ وهو أخص من احلرام  )١٠(

Ÿωuρ (#θ &:  اهـ فدليل احلرام حنو قوله تعـاىل       حمظور حمرم وال عكس    ç/ t� ø)s? |·Ïm≡ uθ xÿø9$#^  ] ١٥١: األنعـام[ 
Ÿωuρ (#θ &وخصوص احملظور ظاهر حنو . فهو جممل حمتاج إىل بيان ç/ t� ø)s? #’ oΤ Ìh“9$# (̂ ]وحنوه]٣٢: اإلسراء . 
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)٣٢( 

)املَندو١(وب((
) قحتسا يم ابالثَّو
) ِعقَاب يف ترِكهِ  () وال() ِبِفعِلِه  

)وهاملَكْركْ )٢(وِسبالع( 


)٣( )٤(
)احواملُب () ِفـي وال ِعقَاب ابا ال ثَوم 

) وال ترِكهِ عِلِه  ِف
)٥ ()ض٦(والفَر (اِجبوالو)٧( 

                                                                                       

 .١/٣٦٥ية ح غا. مث توسع فيه حبذف حرف اجلر فاستكن الضمري، أصله املندوب إليه )١(
أي ليس يا مقترنـا بـه       ، ألن النهي عنه ليس حقيقيا    ؛ ومسى املكروه كراهة تنزيه مكروها جتوزا      )٢(

 لكنه ملا أشبه القبيح يف أنه يستحق بتركـه          - وكراهة احلسن قبيح     -والكراهة ألنه حسن    . الوعيد
 .الثواب مسي مكروها

 .١/٣٨٣حاشية غاية . يكره النفل يف الثالثة األوقات:  كقول أصحابنا)٣(
 .١/٣٨٣حاشية غاية . وكُِره ضد ذلك:  كقوهلم بعد تعداد مندوبات االستطابة)٤(
 .٣٩٦ واملختار ١/٣٨٣حاشية غاية . أي حالالً وجائزاً، وِطلْقاً بكسر الطاء) ٥(
والواجب  ،سندالفرض قطعي وهو ما كان دليله قطعي الداللة وال        : احلنفية) عند: (لفظ الغاية مع الشرح    )٦(

 .ظين وهو ما كان دليله ظين الداللة أو السند أو كليهما
فاجلمهور جيعلون اللفظني امسا ملعـىن      ؛ اعلم أن هذه املسألة ال يتحقق اخلالف فيها إال يف القسمية           )٧(

وهذا التفاوت عندهم ال يوجب التفرقة يف       ، واحد تتفاوت أفراده من حيث الداللة القطعية والظنية       
كما ال يوجب التفاوت يف املعىن اللغوي التفرقة يف املعىن االصطالحي بل كل منهما يطلق               ، سميةالت

وأما الناصر والداعي من أئمة اآلل علـيهم السـالم          . على ما يطلق عليه اآلخر وهو معىن الترادف       
يا سـندا   فما كان دليله قطع   : وجيعلونه امسا له  ، واحلنفية فيخصون كال منهما بقسم من ذلك املعىن       

وال حاجة بنا إىل    . وما كان ظنيا داللة وسندا أو أحدمها يسمونه بالواجب        ، وداللة يسمونه بالفرض  
 من تيسـري    ١٨٥ص٢[وكأنه هلذا ذكر ابن اهلمام يف التحرير        . التطويل بذكر ما استدلوا به لضعفه     

 .ط خمطو٨فواصل ص. املسألة مطلقة عن الدليل مع أنه من حمققي احلنفية] التحرير
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)٣٣( 

) )١(متراِدفَاِن
)ًِخالفا()٢()  ـِةِفينِللْح (
)٣(


)٤(




)٥()٦( 
)اِجبالو قَِسمنيو()٧()ٍنيِض ع٨(إىل فَر( (

                                                                                       

 .االحتاد يف املفهوم: والترادف )١(
 هو اإلمام الناصر للحق احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن                )٢(

إن : سكن الديلم ونشر فيها اإلسالم حىت قيـل       ، لقب باألطروش لصمم يف أذنه     ، %أيب طالب   
والتفسري يف جملـدين  ، واملغين ، البساط : تهمن مؤلفا. الذين أسلموا على يديه من اوس ألف ألف       

. ٢/٩٨انظر احلـدائق الورديـة      ، هـ  ٣٠٤ت بآمل سنة    . احتج فيه بألف بيت من ألف قصيدة      
 .١٨٤ -٥/١٧٩وأعيان الشيعة . ٢/٢٠٠واألعالم . ١/٣٠٨والشايف 

 بينـهم   والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض فيما      ،  على أن استعمال الفرض فيما ثبت بظين       )٣(
وإىل هـذا أشـار     ، والزكاة واجبة ، والصالة واجبة ، وتعديل األركان فرض  ، الوتر فرض : كقوهلم

وقد يطلق الواجب   :  من شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح بقوله        ١٢٥ص٢صاحب التنقيح ج  
 ..٨فواصل ص. عندنا على املعىن األعم

البخـاري  ) ال صالة ملن مل يقرأ فاحتة الكتاب     (حني  كقراءة الفاحتة يف الصالة الثابتة حبديث الصحي      ) ٤(
 .خبالف ترك الصالة اهـ حملى، وال تفسد به الصالة، فيأمث بتركها، ٣٩٤ ومسلم رقم ٧٢٣رقم 

 .٢٣٢العضد ص) ٥(
 .بل معنوي كما تقدم )٦(
وشرعي كالصـالة   ، منها حبسب نفسه إىل ضروري عقلي كشكر املنعم وقضاء الدين ورد الوديعة            )٧(

 . خ. ١٧حابس. وشرعي كتفاصيل الصالة، الزكاة واستداليل عقلي كشكر اهللا ورسوله والوالدين و
 .٣٣٨ص١شرح غاية . #ومنه خواصه ، وهو ما ال يسقط عن مكلف به بفعل مكلف آخر كصالة الظهر  )٨(
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)٣٤( 


)٢() )١(وفَرِض ِكفَايةٍ (

)٣()و ()ٍنيعإىل م (
)٤()ٍريخمو ()٥()٦()و (

)٧() ٍطْلَقإىل م (
)٨(

)مؤقٍَّتو()٩()واملؤقَّت(
                                                                                       

ا أيضـا   وهـذ ) *. (٢٢فصول ص . وفرض العني أفضل منه وفاقا للجمهور وخالفا لالسفرايين واجلويين         )١(
يكره بعد فعل البعض : والثاين.أحدمها يكره فعله حيث يكون البعض قد قام به وهو صالة اجلنازة         : ضربان

على البعض ويقع يف أصول الدين      : وقيل،وهو واجب على اجلميع على املختار     ، كاألذان واجلهاد وغريمها  
رجح الغزايل أنه ال يتعني     ، روع خالف ويف تعيينه بالش  . وحترم األجرة عليه إن تعني أداؤه كالعني      ، وفروعه

وهو من فاعله بعد فعل من . ذكره أصحابنا. ولذا يقدم فرض العني إذا اجتمعا؛ وفرض العني أفضل منه ، به
: قال أبو العباس واإلمام حيىي    . وإال فمن عرفه  ، ويأمث الكل باإلخالل به إن عرفوه مجيعا      ، يسقط بفعله نفل  

: وقال بعض الفقهاء، لعوام كالعلم قياسا على اجلهاد إذ ال ميكنهم حل الشبهوبعضه من فروض العلماء ال ا     
واجلهل بالوجوب ليس بعذر إذ يلزمهم      ، وقواه اإلمام املهدي عليه السالم حيث اخلطاب به عام          ، بل عام 

 .١٨البحث اهـ حابس 
 مكلف بفعـل     وهو أي فرض الكفاية خبالف فرض العني أي ما يسقط عن           ١/٣٣٨وعبارة الغاية    )٢(

 .وهذا أوىل من عبارة الكتاب؛ إذ خيرج منها أذان من قد صلى كما ال خيفى. مكلف آخر
 . ١/٣٣٨حاشية الغاية . فإذا ردها أحدهم سقط الدين عن الباقني، مجاعة عند املودوعةوعقلي كرد الوديعة  )٣(
 .  بقلم احملققمتت. وإمنا تسقط بفعل البعض، ومنه صالة اجلنازة ألنه ال بديل هلا )٤(
وأما العقلي فكما إذا كان باملكلف علة وغلب على         . هذا شرعي ) *. (١/٣٣٠شرعاً أو عقالً غاية      )٥(

  .ب عليه فعلهما وجوبا خمرياً باحلجامة أو بشرب الدواء فإنه جيظنه أنه ينتفع
 . كفارة اليمني ال الظهار والقتل فإا مرتبة )٦(
 .حبسب وقته: األوىل )٧(
 .ِلما أنبتت األرض لكان أوىل: و قالل )٨(
 . كاألذان واإلقامة)٩(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٥( 

)١() ٍقيضإىل م ()٢(
)ٍعسو٣(وم( (


)وبداملَناِدفَاِن )٤(ورتم بحتواملُس( 

)٥(
) ٧(#؛ )٦()واملَسنونُ أخص ِمنهما(

                                                                                       

 .١/٣٣٨باعتبار كونه زائدا عليه أو مساويا له شرح غاية  )١(
الواجبات املؤقتة مضيقة كانت أو موسعة ال تكون إال يف الواجبات        : وقال القاضي عبداهللا الدواري    )٢(

ضية العقل فال يدخلها التوقيت علميـة كانـت أو         أما الواجبات اليت أوجبها اهللا تعاىل بق      ، الشرعية
، والدين عند املطالبـة   ، ورد الوديعة ، وإن كان فيها ما جيري جمرى املضيق كاملعارف اإلهلية        ، عملية

وفيها ما جيرى جمرى املوسع كرد الدين والوديعة إذا وكل صاحبهما ذلك إىل من توجه عليه تعـني              
 .١٩س وشرح حاب. ١/٣٣٨شرح غاية . ذلك عليه

إمنا املوسـع   ، إذ الفعل وهو الواجب ليس موسعا     ؛ وقد يعرب عنه بالواجب املوسع على سبيل ااز        )٣(
 .١٩حابس . الوقت الذي هو ظرف له

.  الشـافعية  وهذا قول أكثر  ، والنفل، واملرغب فيه ، واملستحب، والسنة، واملندوب يرادفه التطوع  : قيل )٤(
 خبصوصـه   $بل ما أمر به     ، واملستحب ال يرادفان املندوب   واملسنون  :  وغريهم %وقال أئمتنا   

فـإن  ، فإما أن يواظب عليـه أو ال      : ندبا أي أمر به أمر ندب بأن تقوم قرينة تصرفه عن الوجوب           
 فعله تارة وتركه أخـرى  وإال يواظب بل أمر به أمر ندب سواٌء، واظب فمسنون كرواتب الفرائض   

 ووافق القاضي حسني وغريه من الشافعية مـا ذكرنـاه يف            .أم مل يفعله أصال فال يسمى به مسنونا       
، وما مل يفعله باسم التطوع    ،  مرة أو مرتني باسم املستحب       #وخصوا ما فعله الرسول     ، املسنون
وهـذا جمـرد   ، والتطوع الزيـادة ، واملستحب احملبوب، ألن السنة يف األصل العادة والطريقة    : قالوا

وإن سـلم فـال     . إذ ال جتب مالحظة املعىن اللغوي     ؛ حتجاجوال وجه ملا ذكروه من اال     ، اصطالح
وأنه حمبـوب   ، وأنه عادة ، إذ يصدق على كل واحد من األقسام أنه طريقة        ؛ يسلم امتناع مالحظته  

 .١/٣٦٦شرح غاية. فال ميتنع الترادف، وأنه زائد على الواجب، للشارع
 . واملندوب واملباحوجهه أن احلسن أعم؛ لشموله الواجب واملكروه، مشكل عليه )٥(
 . ب٩فواصل ص. #العتبار زيادة قيد فيه وهو املواظبة منه  )٦(
 . أي أمر ندباً بأن قامت قرينة تصرفه عن الوجوب )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٦( 

)١(#
)٢()٣(

)٤()٥(
)٦()٧(

                                                                                       

 إذ مل يصل مؤمتا إال نادرا كصالته خلف #إذ مل يواظب عليه  ؛ خيرج حتميد املؤمت يف الصالة    : فإن قيل  )١(
كمـا رواه يف شـفاء األوام   ،لف عتاب بن أسيد واليه على مكـة     وخ، عبدالرمحن بن عوف وعمر مرة    

ولعله جياب  ،  ندبا وواظب عليه مع أنه يف حقه واجب        #وكذا خيرج الوتر إذ أمر به       ،  وغريه ١/٣٣٤
أو ألنه ملا ؛ ألنه ال يجمع بينهما على أصلنا ؛ عن ذلك بأن املواظبة على مقابله وهو التسميع كاملواظبة عليه         

إذ احلكم واجب يف حقه وحق غريه يف ؛ صلي باملواظبة عليه دل على أنه لو صلى مؤمتا مل يتركه امل$أمر 
وأما الوتر فقد حصل فيه شرط املسـنون يف         . والظاهر أنه فعله يف حال ائتمامه مبن سبق ذكره        . مثل هذا 
 . لدليل خاص فال إشكال#ووجوبه يف حق الرسول ، حقنا

موضع : نون وعدمها يف املندوب يقتضي أما متباينان؛ فاألصوب أن يقال         اشتراط املواظبة يف املس    )٢(
 .وذلك واضح، واظب عليه أم ال حىت تثبت األعمية من جهة املندوب وعدمهسواء : ومل يواظب عليه: قوله

حقيقته هـو أن يصـدق      : بينهما عموم وخصوص مطلق   ، فكل مسنون مندوب وال عكس    : قوله )٣(
موضوعها أي مبتدؤها األخص وحمموهلا     ، ومرجعه إىل موجبة كلية   ، اد األخص األعم على مجيع أفر   

، وحمموهلا األخص كقولك كل مسنون منـدوب    ، وسالبة جزئية موضوعها األعم   ، أي خربها األعم  
 .وبعض املندوب ليس مبسنون

 .كمسنون الصالة الداخل فيها، أوال، مستقال كالرواتب )٤(
قال . ينكر على تاركها وال يفسق    :  باهللا واإلمام حيىي والقاضي فإم يقولون      خالف املؤيد : قال يف البحر   )٥(

 ٣٣٦ولفظ البحر يف باب سجود السـهو ص . من الفصول. شيخنا وال ينكر عليه إال ألجل اإلمث عندهم      
يفسق ملخالفته إمجاع السلف على احملافظـة       : املعتزلة. وال يفسق تارك السنن عمدا مامل يستخف      : مسألة
 ٢ومسـلم  . ٥/١البخاري ) [من يرغب عن سنيت فليس مين(وحلديث ، ^ çνθãèÎ7̈?$#uρ &: ا ولقوله تعاىل  عليه
وظهور ، ينكر عليه وإن مل يفسق للخرب     : قال اإلمام حيىي وقاضي القضاة    .] ٧/٧٧والبيهقي  . ١٤٠١رقم  

 :#د ما ذكرنا قوله     ويؤي، إذ الفرض ما يستحق تاركه الذم     ؛ لو حتتم لكان فرضا   : قلت. اونه بالثواب 
 )].أفلح إن صدق( برواية ٤٦ رقم ١البخاري ). [أفلح وأبيه إن صدق(

 .فأما معها فيكفر )٦(
 . خالفا للناصر ومجهور املعتزلة)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٧( 

  وأما توابعها)ِحيحالصو ()اِرِعالش رأَم افَقا وم( 
)١(
)٢()٣(

)٤(
)٥()٦()٧()٨(


) هِقيضاِطلُ نوالب()٩(


)١٠()١١ (

                                                                                       

 :واألثر للشيء   . والبطالن نقيضها فهو عدم ترتب شيء من اآلثار       ، الصحة هي ترتب اآلثار مجيعا     )١(
وهو يف العبادات موافقته لآلمر عنـد املـتكلمني وإن          ، ملعامالتما يقصد منه كحل االنتفاع يف ا      

 حبصول االمتثال   -مث حصل العلم يف الوقت بعدمها       ، كالصالة بظن الطهارة الظنية   ؛ وجب القضاء 
؛ فال يوصف الفعل بالصحة إال إذا كان مسـقطا للقضـاء          ؛ وسقوط القضاء عند الفقهاء   . يف ظنها 

 .٣٩٧، ١/٣٩٦ األول ال الثاين اهـ شرح غاية فالصالة بظن الطهارة صحيحة على
 بكونه  فاملسند الفعل املتصف  : وها هنا مسند ومسند إليه وإسناد     . فالصحة موافقة أمر الشارع إخل    : قوله )٢(

 . واإلسناد وهو النسبة بينهما أمر معنوي وهو املتصف باملصدر، واملسند إليه الفاعل لذلك الفعل، صحيحا أو باطال
 .فعلأي ال )٣(
 .وسائر الشروط )٤(
 .  الصحةأي )٥(
 . واألثر للشيء ما يقصد منه)٦(
 .على الصحة )٧(
 .إخل. وهذا هو األثر )٨(
ال حصول االنتفاع وحصول التوالد والتناسل حىت يرد االعتراض بأن مثل التوالد            : قال سعد الدين   )٩(

 .٢/٨عضد شرح السعد على ال. قد يترتب على الفاسد وقد يتخلف عن الصحيح
 .يححر، بتقدير مضاف إليه حمذوف وهو صويف املعامالت عدم صحة ترتب األث: معىن العبارة )١٠(
 . الباطلأي صوابه عليه )١١(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٨( 

)١(
)٢(
)الفَاِسد٣(و( ()وعنِلِه املَمبأص وعراملَش وِفِههصِبو ٤ (




)٥( :&š¨≅ ym r&uρ  ª!$# yì ø‹t7ø9$# ^ 

]٢٧٥: البقرة[
)٦(

                                                                                       

، أما الذكر فقد ذكر ، فالعلة العدم ؛ ١/٦٠النعدام ركن البيع أي املبيع على ما يف احمللى          : الظاهر أن يقال   )١(
بل العلـة   ، والظاهر أن العلة ليست العدم أيضا     . ١٦٣، ٣/١٤٣اسدا  وقد جعل بيع املعدوم يف األزهار ف      

إن البيع ال يقع عليـه      : اللهم إال أن يقال   ، واهللا أعلم ، ألن ما يف البطن ليس معدوما     ؛ النهي عن بيع ذلك   
 . فقد العقلومبرتلة،  عدم ذكر املبيعمبرتلةشرعا للنهي فيكون 

الصحة مطلقا عبارة عن ترتب األثر املطلـوب مـن      : سن أن يقال  يعين حي . ويرجع إىل اخلالف يف مثرا     )٢(
والفقهاء جيعلونه  ، إال أن املتكلمني جيعلون األثر املطلوب يف العبادات هو موافقة أمر الشارع           ، احلكم عليه 

فال يكون اخلالف يف تفسري     ، فمن هنا اختلفوا يف صحة الصالة فيمن يظن الطهارة        ، رفع وجوب القضاء  
 .٢/٨شرح السعد على العضد .بل يف تعيني األثر املطلوب منها، ةصحة العباد

 .من العقود قسم ثالث عند أهل املذهب واحلنفية )٣(
والفساد عند مجهور أئمتنا حـده      . هذا هو قول احلنفية   ) *. (وهو ما اختل فيه شرط ظين ال قطعي        )٤(

وعدم امللـك  ، وجب جواز الفسخالبيع الفاسد ي: مثال. خلل يف املعامالت يوجب عدم ترتب اآلثار   
فإن املقصـود   ، وتلك ليست اآلثار املقصودة بالبيع    ، ويوجب القيمة ال الثمن   ، إال بالقبض باإلذن    

خبالف الباطل فإنه ال يترتب عليه شيء من     ، نسبة امللك باللفظ وعدم جواز الفسخ ووجوب الثمن         
أثر لتسليط املالك وللوطء مـع اجلهـل ال   وما ذكره أصحابنا منها يف باطل البيع والنكاح ف        ، اآلثار
 .٣٩٩-١/٣٩٨غاية . للعقد

 . من الباطل املتفق عليه من العقود٣/١٤٢جعله يف شرح األزهار ) *. (األوىل كبيع األمة من دون استرباء )٥(
 .٣٨٢قسطاس .  وهلذا قالت احلنفية إذا طرح الزيادة صح ومل حيتج إىل جتديد عقد)٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٩( 

) )٢(مرادف الباطل()١() وِقيلَ(


)٣(
)٤()٥ ()٦ (


)٧(

)٨(
)٩(

                                                                                       

 .شكالناصر األطرو) ١(
وأما الدخول فيه فـإن     . جيوز االستمرار عليه  : أما النكاح فيقال على قاعدة املذهب     ) *. (يف العبادة كلها   )٢(

 . جيوز له الدخول بل االستمرار: وإن كان جاهال مل يستقم أن يقال، كان عاملا فهو باطل ال فاسد
 .$ خالفا للقاسم )٣(
 .مع اجلهل )٤(
يعين أا ال حتل الزوجة     ، د واإلحصان واللعان واخللوة والفسخ واملهر     وهي اإلحالل واإلحدا  :سبعة )٥(

وال يثبت اللعان   ، وإذا زنيا مل يرمجا   ، وإذا مات زوجها مل يلزمها اإلحداد يف عدته       ، اليت طلقت ثالثا  
وأن ال يلزمه إال األقل من املسمى    ، وأنه يثبت له الفسخ   ، وال تستحق باخللوة شيئا من املهر       ، بينهما

 .ومهر املثل هذا يف النكاح
 . كتب الفقه )٦(
 .وقبل طواف الزيارة، أداء وقضاء  )٧(
لعل الباطل فيه مثال هو أن يقف احلاج مث يرتد          ؟ ينظر ما الباطل يف احلج الذي ال يلزم فيه اإلمتام والقضاء           )٨(

ه مث نقض سيده إحرامه     وكذا العبد إذا أحرم بغري إذن سيد      ، بعد ذلك فإن حجه باطل وال إمتام وال قضاء        
ألن ظاهر كالمهم أن الفاسـد      ؛ وهو ضعيف ، فال يلزم فيه إمتام   ) *. (فإن حجه باطل وال إمتام وال قضاء      

ويترادفان يف العبـادات عنـد    : ويف شرح سيدنا أمحد حابس    ، والباطل سواء يف أنه يلزمه اإلمتام والقضاء      
 .٢١اهـ بلفظه ص. اجلميع

ويف املعامالت  ، لفساد يرادف البطالن يف العبادات اتفاقا يف غري احلج        او: يللفظ الغاية مع الشرح ق     )٩(
والصحيح عند الشـافعية أن التـرادف   . عليه السالموهو مروي عن اهلادي  ، عند الناصر والشافعي  

= 
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)٤٠( 

)لَى  )١(واجلَآِئزع طْلَقي ()احاملُب(
)و()لَىِكـن عاملُم  (

)ًقْالع (
) ًاعرأو ش()٢(

)٤() ِفعلُه وتركُـه  )٣(علَى ما استوى() و(
)٥()٦()و(

)   ِكُوِك ِفيـهلَى املشع (
                                                                                       

ال : وقيل، وأما احلج والعارية وغريمها فيفرقون بني الباطل والفاسد منهما        ، خمصوص بالصالة والبيع  
 .كاهلبة بعوض والعارية والكتابة واخللع) *. (١/٣٩٨. لبطالن وهو قول احلنفية وأئمتنايرادف ا

، وإمكان خاص ، إمكان عام :  إمكانان : واإلمكان . على أربعة معان اخل وعلى املمكن      واجلائز يطلق : قوله )١(
 وهذا يصـح    ،زيد ممكن وجوده باملعىن العام      : وحقيقته سلب الضرورة عن اجلانب املخالف كما تقول       

. وحقيقة الثاين سلب الضرورة عن اجلـانبني      . فينتفي عدم وجوده تعاىل بالضرورة    ؛ إطالقه على اهللا تعاىل   
. وهذا يصح إطالقه على اهللا تعـاىل ، فيمكن وجوده وميكن عدمه   : تقول زيد ممكن وجوده باملعىن اخلاص     

 وجوده باإلمكان العام فعدم وجـود    وهو قولنا زيد ممكن   . واجلانب املخالف هي نقيض القضية    : قوله هنا 
 . وهو اجلانب املخالف، والوجود مسكوت عنه، زيد ليس بضروري

قيد يف عمـوم  ، وأما احملرم كشرب اخلمر وإيالم احليوان وحنو ذلك فعند الشيخني ليس بقبيح      ، غري احملرم  )٢(
 .تكليف اهـ شاميلكن سقط اإلمث عن فاعله لعدم ال، احلد املذكور فيما ذكر عند غريمها قبيح

أعين ، واعتذر بأن ما استوى األمران فيه شرعا، واعترض بأن ما استوى األمران فيه شرعا هو املباح نفسه         )٣(
أعين ما أذن الشارع ، لشموله ما ال منع فيه عن الفعل والترك شرعا كفعل الصيب وهو غري مباح؛ من املباح

قـال يف  . ٨٣٣املعيار وعلى ما استوى األمران فيه صعبارة ) *. (٥ص٢يف فعله وتركه اهـ سعد الدين      
أو عقـال كفعـل     ، سواء استويا شرعا كاملباح وهو ما أذن الشارع يف فعله وتركه          : ٣٨٠القسطاس ص 

 .إذ ال منع فيه عن الفعل والترك شرعا وال إذن؛ الصيب
 .باإلباحةإن فعل الصيب كفعل البهائم هي ال توصف ) *. (ما مل يكن حراما فليس جبائز )٤(
 لشموله أفعال غري املكلف كالنائم والساهي وال يتصف باملباح اهـ إذ قد عرفـت أن هـذه الرسـوم         )٥(

 .٥/ ٢القاضي عضد الدين . لألحكام اليت تعلقت ا أفعال املكلفني
 . أي ما تقدم يف أول احلد فإنه يف املكلفني خاص )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤١( 



)١(

)٢()٣(


)٤()٥()٦(
)٧ ()٨()٩(

 
) ِفي وقِْتِه املُقَدِر لَه شرعاً)١٠(ما فُِعلَ أوالً واَألداُء(

                                                                                       

 .أي يف كون أصل األشياء احلظر أو اإلباحة )١(
 . أي التجويزين )٢(
  عبارة بعض شروح املعيار يف ِحلِّ)٣(
وهاهنا باعتبار نفس   ، فعدم االمتناع أو استواء الطرفني كان فيما سبق باعتبار نفس األمر أو حكم الشرع              )٤(

 .٣٨١قسطاس . التأويل وموجب إدراكه
 . أي العقلي–يف القسم األول ) *(يف احلل  )٥(
 . يف العقلي )٦(
 . جلوازأي ا )٧(
 .  أي احلظر)٨(
 .أي يف الشرع. يف القسم الباقي )٩(
األداء ما فعل : ١/٢٣٢عبارة خمتصر املنتهى ) *. (وكذا يف اإلعادة والقضاء  ، املؤدى لكان أوىل    : لو قيل  )١٠(

، فعل فيكون معنـاه فعـل أوال      : أوال متعلق بقوله  : وليس قوله : قال العضد . يف وقته املقدر له أوال شرعا     
وإن وقع يف عبارات بعض املتأخرين خالفه ، ألن اإلعادة قسم من األداء يف مصطلح القوم؛ رج اإلعادةفتخ

، ومفهوم كالم سعد الدين أن اإلعادة ال تسمى أداء وال قضاء بل هو قسم برأسه مسـتقل                . انتهى بلفظه 
. وهو متعلق بفعل قطعا، وهو مقابل لثانيا يف تفسري اإلعادة  ، أوال يدل على ذلك   : وقول ابن احلاجب  : قال

: ١/٢٣٣قال سعد الدين . ٢٢ حابس ص٣٧٩ص] يف القسطاس[هكذا ذكره اإلمام احلسن عليه السالم 
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٢( 

)١(


)٢()٣(
)٤(

)٥(


)٦(
)٧()ِر لَهاملُقَد(

                                                                                       

. وأن مافعل ثانيا يف وقت األداء ليس بأداء وال قضـاء        ، ظاهر كالم املتقدمني واملتأخرين أا أقسام متباينة      
 .٣٨٠اهـ قسطاس ص

عند اجلمهور أقسام متباينة ومن جيعل اإلعادة قسما من األداء حيذف من احلد ألن األداء واإلعادة والقضاء  )١(
 .٣٥٢/ ١شرح غاية . أوال

)٢(     قْتهلا و نيعخبالف احلج فإن وقته معني مقدر لكنه غري حمدود فيوصف بـاألداء وال يوصـف               ، إذ مل ي
 حيـث املشـاة للقضـاء يف     يستدرك به حج فاسد جماز من وإطالق القضاء على احلج الذي    . اءبالقض

 . ٣٥٢/ ١شرح غاية . االستدراك
يعين ال رواتب الفرائض ونفل ذي السبب فإن      ) *. ( فأما املقيدة فلها وقت كصالة الكسوف واالستسقاء       )٣(

 . هلا أوقاتا فتتصف باألداء
)٤(   له وقت ال شرعاً    وخيرج ما قُد ن املكلف لقضائه املوسع وقتاً        ، ريوما فعل يف وقتـه     ، وفعله فيه كما إذا ع

والثاين إذا ذكرها بعد ، كصالة الظهر فإن وقته األول الظهر، ولكن غري الوقت الذي قدر له األداء  ، شرعا  
 .فإذا أوقعها يف الثاين مل يكن أداء، النسيان

 كما سبق نقله    وإال فالواجبات العقلية ال يدخلها التوقيت     ، وكأنه أراد به ما جيري جمرى املؤقت املضيق          )٥(
 .عن القاضي عبداهللا الدواري

ـم  . ٥٥٥البخاري رقم   ) من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة       (حلديث البخاري ومسلم     )٦( . ٦٠٧ ومسلم رق
ـ حاشية فصول) *(  .ليس صحة تسمية ذلك باألداء لكونه فعل يف الوقت املقدر له بل باالنعطاف والتبعية اه

 . ١/٣٥٣شرح غاية .  بعده فبالتبععوأما ما وق، أما ما وقع يف الوقت فظاهر) *(يف ذلك أي ما ابتدأ فعله  )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٣( 

)١()لَ بعد وقِْت األدآءِ  والقَضآُء ما فُعِ  (
)ًاكارِتد٢(اس(     طْلَقًام وبجو لَه قبا سِلم )٣( ()٤(

)٥(
)٦(


)   وبجو لَه قبا سِلم()٧(


)٨(

                                                                                       

وهاهنا ، ووجهه أنَّ ِذكْر أوال هاهنا الً يناسب ما شرح عليه أوالً فإنه علق أوال بفعل                ، شكِّلَ عليه  )١(
 .إمالء. علقها باملقدر

 .٦٢/ ١بذلك الفعل اهـ حملي  )٢(
ملا سبق له مقتٍض فيعم الوجوب والندب فتدخل النوافل اليت          : ٧٧ وعبارة اجلمع ص   ،مؤلف الكافل ) ٣(

 .شِرع قضاؤها
يف كون هذا القيد إلخراج ما ذكره وهي الصالة الثانية يف املثالني من حد القضاء نظَـر خلـروج                    )٤(

لو قصد بلفظ   ف، فإن وقت األداء هو الوقت االختياري واالضطراري      ، بعد وقت األداء  : ذلك بقوله 
والظاهر أنه قيد واقعـي لـيس   ، االستدراِك االستدراك ملا ذكر لكان قيداً الستدراٍك مستدركاً عليه  

 .امالء. لالحتراز بل لبيان شرعية القضاء
 .أي بعد وقت فعلها )٥(
 واملصلي  ،ألن صالة الفريضة بعد الوقت إمنا هي قضاء       ؛ إلقامة اجلماعة هذا الكالم غري متجه     : قوله )٦(

فصالته مع اجلماعة ليست بصـالة حيـث        ؛ وال يصح إمجاعا  ، يف وقت األداء ال يشرع له الرفض      
استدراكا من غري نظر إىل  : ولعله أراد قدس اهللا سره تبيني فائدة قوله       . نواها إعادة ملا قد صلى فتأمل     

صطالحي بل أراد أنـه  مل يرد الشارح معناه اال: وال يبعد أن يقال. صحة الصالة وعدمها واهللا أعلم    
فينـدفع االعتـراض وال   ، فإنه ال يكون فعله الثاين قضاء   : يرشد إليه قوله  ، صالها مع القاضني نافلة   

 .حيتاج إىل جواب
 . على اإلطالق )٧(
 .كالنائم والساهي )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤( 

- )١(
)٢(

)٣ (



)٤(


. )٦()ما فُِعلَ ثَاِنياً ِفي وقِْت األداِء ِلخلٍَل ِفي اَألوِل: )٥(واإلعادةُ (





                                                                                       

.  وال قضاء  والنائم بعد يقظته قضاء على القول األول ال الثاين فال أداء          ، ففعل احلائض للصوم بعد طهرها     )١(
احلائض والنـائم أمـرا     : إال أن يقال  ، والقول الثاين هو القياس   : ٨٣٣ يف املنهاج    $قال اإلمام املهدي    

وإن ، فذلك قضاء صحيح  ، بالصالة والصوم عوضا عما فاما من املصلحة اليت كانت حتصل لو ال املانع              
 .٢٢حابس ص. فيجب نية القضاء فيه حينئذلكان البد أن يكون يف نيته قضاء املصلحة ، مل يلزمهما األداء 

 . شامي. وإن مل يصح منها يف تلك احلال الفعل، قلنا املراد أنه واجب عليها يف اجلملة )٢(
 .يف تسميته قضاء )٣(
: والواجب على املكلف إما احلج أو الوصية حيث تعينت عليه         ، إن احلج يتضيق باألداء ال غري     : وقد قيل  )٤(

 . وأما الوصي ففعله أداء ألن الوجوب قد تعلق به، وإن فعل الوصية فكذلك أداء أيضا، فإن فعله فأداء 
ألن ذلك إمنا يصلح حدا للمعـاد ال لإلعـادة          ؛ ويف كالمه تسامح  ، ١/٢٣٢هكذا ذكره ابن احلاجب      )٥(

وحيتمل أن يكـون  ، ٨٣٣منهاج ص. لكن إذا فهم مراده فال مشاحة يف العبارة       . وكذلك القضاء ، نفسها
قد صار املصدر : أو يقال، لك من باب إطالق املصدر على معىن اسم املفعول لشهرة ذلك عند األصولينيذ

 .كما ذكره يف حاشية ابن أيب شريف، هاهنا حقيقة اصطالحية يف معىن اسم املفعول
 . وهي أوىل من عبارة الكافل. ٨٣٣ص. ما فعل يف وقت األداء ثانيا خللل يف األول: يف املعيار )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥( 

))٣(عذٍْرِل())٢(ما شِرع () )١(والرخصةُ(
)  ـعم

 )٤()بقَاِء مقْتِضى التحِرميِ  


) ٦()ها ِبِخالِف)٥(والعِزميةُ(
                                                                                       

الرخصة يف األمر خـالف     ): ٥٠٧ص١الصحاح  (قال اجلوهري   . والرخصة يف اللغة التيسري والتسهيل     )١(
هي القصد املصمم ؛ ألنه عـزم أي        : والعزمية لغة . ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل      . التشديد فيه 

 . لصعب على املكلف أو سه: وحتم. قطع
: # وقوله ]١١٩: األنعـام [ ^ (tΒ óΟè?ö‘Ì�äÜôÊ$# Ïµø‹s9Î$ (�ωÎ&:  قوله تعاىلوثبوا أي الرخصة خبطاب التكليف حنو      )٢(

ومن مث انقسـمت إىل  ، ١١٨٨٠الطرباين رقم ) إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه        (
بن عـز   صالح بن أمحد بن املهدي بن حممد بن علي بن احلسني            وهو   [١٤٥صالح ص . الواجب وغريه 
 ].الدراري املضيئة املوصلة إىل شرح الفصول اللؤلؤية: وله. ١٠٤٤سن تويف سنة الدين بن احل

، اعترض بتحرمي الصالة والصوم على احلائض فإنه يصدق عليه تعريف الرخصة وليس منها فال يكون مانعا) ٣(
أو دفـع   ، إما دفع تلف  : فإن العذر الذي شرعت ألجله الرخصة     ، وقد جياب بأن احليض ال يسمى عذرا      

وألن الرخصة عبارة عن احلكم املبين     . وترك احلائض للصالة ال يدفع شيئا من ذلك       . أو دفع حاجة  ، مشقة
، والرخصة قد تكون واجبة كأكل امليتة للمضـطر       . واحليض مانع شرعي وليس بعذر    . على أعذار العباد  
. ١/٣٩١ح غ . وقد يكون مندوبا أو مباحا كالفطر يف السفر حبسب تفاوت املشـقة ، والقصر يف السفر  

 .وعليهما عزمية، احلكم الثابت على خالف دليل الوجوب أو احلرمة لعذر رخصة: ١/٣٨٩لفظ غاية السؤل ) *(
ألنه ال قيام ِللْمحرمِ حيث مل ؛ وما نِسخ تحرميه، ألنه ال محرم له؛ فخرج احلكم من تعريف الرخصة ابتداء )٤(

بل التخصيص بيان أن الدليل مل ، ألن التخلف ليس ملانع يف حقه؛ ل احملرموما خص من دلي، يبق معموالً به
وخرج أيضا وجوب اإلطعام يف كفارة الظهار عند فقد الرقبة          . ٣٢٣شرح معيار للسيد داود ص    . يتناوله

وكذلك خـرج   ، كما أن اإلعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها       ، ألنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة     
 .٢/٩سعد الدين . خبالف التيمم للحرج وحنوه، ألنه الواجب يف حقه ابتداء؛  على فاقد املاءالتيمم

 .١/٣٩١واملشهور يف العزمية أا ما لزم العباد ابتداء بإلزام اهللا من فعل أو ترك اهـ شرح غاية  )٥(
ر هو ما يطرؤ يف حق املكلف فيمنع     ومعىن العذ ، ومعىن قيامه بقاؤه معموال به    ، معىن احملُرِم هو دليل احلرمة     )٦(

ومعىن لوال العذر أي احملرم كان حمرما مثِْبتا للحرمة يف          ، حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدليل على حرمته        
 .٢٤حابس ص. فهو قيد لوصف التحرمي ال للقيام فليتأمل، حقه أيضا لوال العذر
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)٤٦( 

)١()٢()٣(
)٤(


 

**** 
  

                                                                                       

لوال : وينبغي التأمل يف زيادة قوله:  وهو االضطرار اهـ قلتفاحملرم قائم لوال حصول العذر، كتحرمي امليتة )١(
 .٢٣فإنه مل يوجد لذلك كثري فائدة اهـ حابس ص، العذر يف حد العزمية

فهـي  ، وأما على ظاهر عبارة املصنف بأا ما شرع       ،  هذا إمنا يتم على من فسر العزمية بأا ما لزم العباد           )٢(
 . داخلة ؛ إذ هي مشروعة

. فجعلوها يف مقابلة الرخصة   ] ١/٨٣اإلاج  [والسبكي  . ١/٩للقرشي وبعض األشعرية كالعضد     خالفا   )٣(
ألن زعمهم أن العزمية مشتملة على األحكام اخلمسة فلم يساعدهم عليـه          ؛ وهو ضعيف : قال يف حواشيه  
د الـدين   وقد مثله سع  . عزائم اهللا فرائضه اليت أوجبها    :  ما لفظه  ١٤٦٨قال يف القاموس    . البحث اللغوي 

 .واحلق أن الفعل ال يتصف بالعزمية ما مل يقع يف مقابله الرخصة:  حيث قال١/٩
 .فتكون الثالثة واسطة بني العزمية والرخصة )٤(
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)٤٧( 


) ِ١(ِفي اَألِدلَّة( (

)الـدِليلُ  (
٢)٣(
)٤()٥( 

)٦(
)٧(


)ِكنما يم٨ِحيِحلُ ِبصصو٩( الت(  

                                                                                       

 . وإن اختلفوا يف إثبات بعضها ونفي بعضها وبعضهم زاد التفويض، جعل األدلة مجع قلة؛ ألا مل تزد على تسعة )١(
وأما يف أصل اللغـة فهـو   ، يعين يف العرف) والدليل لغة املرشد: ( شرح املنتهى قوله   قال ابن أيب اخلري يف     )٢(

ومثاله أن العلم املنصوب ، وقد ذكر الشيخ أن املرشد يفسر بثالثة أشياء  . املتقدم على القوم ليعرفهم الطريق    
، اره مرشـدا  سر عن ميني العلم أو عن يس      : والذاكر الذي يقول لك   ، يف الطريق ليعرف به يسمى مرشدا     

وما به اإلرشاد وهو العلم نفسه اهـ انظر كيف جعل ابن أيب اخلري إطـالق               ، والناصب له أيضا مرشدا   
وأما الشارح رمحه اهللا فجعل إطالق      ، وأما يف أصل اللغة فهو املتقدم اخل        : الدليل على املرشد عرفا مث قال     

 .الدليل على املرشد لغة ففاوت كالمه كالم ابن أيب اخلري
 . الدليل؛ ألن الداللة األثر احلاصل عن الدليل: الظاهر أن يقال) *(وهي السمعية  )٣(
 .  وهي العقلية)٤(
 .١/٣٧ألنه الناصب للعامل دليال عليه اهـ سيالن ؛ الدليل على الصانع هو الصانع : فيقال )٥(
 .ألنه الذي يذكر للمستدلني كون العامل دليال على الصانع؛  كالعامل)٦(
. إنه قـاطع جمـازا  : فيقال للسكني، ألن الفعل قد يسند إىل اآللة   ؛ املرشد جمازا : يقال له . وما به اإلرشاد   )٧(

 .٣٦٨قسطاس ص
وقال بعض أهل التحقيق بل جيوز . أي سلب الضرورة عن اجلانب املخالف، واملراد باإلمكان هنا هو العام )٨(

أي جيوز  ، يكون معناه حاال ضرورة يف طريف التوصل      أي سلبها عن اجلانبني ف    ، أن يراد به اإلمكان اخلاص    
 .أن يتوصل وأن ال يتوصل

 املادة بأن يكون فيها : ٣٣٩قال يف القسطاس ص. ١/٣٧ح غ . وهو املشتمل على شرائطه مادة وصورة )٩(
= 
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)٤٨( 

) )٣( ِبالغيرِ )٢(ِإىلَ الِعلْمِ ) ١(النظَِر ِفيهِ 


)٤()٥(



)٦() ِظَرِح النِحيِبص(

)٧(
                                                                                       

 وصورة بأن ال خترج عن تأليف األشكال املعتربة       ، أعين ما به ينتقل الذهن كاحلدوث للعامل      ، وجه الداللة 
 .اليت يذكرها أهل املنطق كترتب مقدمات الدليل على الوجه الذي يدل

فيشمل املقدمات اليت هي حبيث إذا رتبت ؛ ويف صفاته وأحواله، وأراد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه       )١(
 ٣٦٩اس صقسط. كالعامل، واملفرد الذي من شأنه إذا نِظر يف أحواله أوصل إليه. أدت إىل املطلوب اخلربي

ولو اعترب وجوده خلرج عن التعريف مامل ينظر فيه أحد          ، فال خيرج عن كونه دليال بأن ال ينظر فيه أصال          )٢(
 .٣٦٩قسطاس ص. أبدا

فهو أي الدليل قوالن فصاعدا يكون عنه قـول         : وأما تعريف املنطقي  ،  هذا تعريف الدليل عند األصويل       )٣(
واحلاصل أن الدليل عنـد     .  للقياس الربهاين والشعري والسفسطي    ألنه شامل ؛ وهذا يتناول األمارة  ، آخر  

. هو العامل حادث وكل حادث فله صانع: وعند أهل املنطق ، األصوليني على إثبات الصانع تعاىل هو العامل      
هكذا . وعند املنطقيني ال يكون إال مركبا تصديقيا، وجيوز أن يكون الدليل عند األصوليني مفردا أو مركبا       

 .ناه شارح الورقاتحقق مع
 .واملطلوب به علم أو ظن. النظر يف الشيء كالفكرة:  الفكر بالكسر٥٨٨يف القاموس  )٤(
 .أي إىل العلم باهول )٥(
، ها خصوصألن الصغرى باعتبار موضوع  ؛ وجه الداللة يف املقدمتني وهو ما ألجله لزمتهما النتيجة        : أقول )٦(

دراج اخلصوص يف العموم واجب فيندرج موضوع الصـغرى يف          وان، ا عموم والكربى باعتبار موضوعه  
موضوع الكربى فيثبت له ما يثبت له وهو حممول الكربى نفيا أو إثباتا فيلتقي موضوع الصغرى وحممول                 

فلذلك ، فإن العامل أخص من املؤلف   ، وذلك حنو العامل مؤلف وكل مؤلف حادث        ، الكربى وهو النتيجة  
وكل مؤلف حادث حكم عام للعامل ولغـريه فيلتقـي العـامل    ، ص بالعامل  العامل مؤلف حكم خا   : تقول

 .١/٨٩واحلادث اهـ عضد 
 .بعض املتغري حادث: كما إذا قيل يف املثال املذكور، حنو أن يفقد كلية الكربى يف الشكل األول )٧(
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)٤٩( 


)١(

)٢ ()٣()٤()٥(
)٦()(
) حا يا مالفَأَم هدةٌصلُ ِعنارفَأم ظن ()٧(
)٨()٩()١٠()١١(

                                                                                       

 .إذ ال مالزمة بني البساطة ووجود الصانع؛ أي املالزمة )١(
 فالعامل له صانع، وكل حادث فله صانع ،  حادثالعامل: كما إذا قيل )٢(
 حاصله أن البساطة كالتركيب يف افتقار كل منهما إىل          ،وفيه حبث أفاده شيخنا الناظم    : هكذا قالوا  )٣(

 التأليف  لغرابة؛غاية الفرق بينهما أن التركيب أسرع يف االنتقال منه إىل الداللة، موجب وداللته عليه
 .١٧فيه فليتأمل اهـ فواصل 

 . أي الفاسد مادة )٤(
ينتج هذا ، وكل إنسان جسم، هذا اجلدار إنسان: كما إذا قيل) *(نه وافق القياس الصحيح يف النتيجة أي إ )٥(

اجلدار جسم فهذا القياس مع فساد مادته حصل منه نتيجة صادقة اهـ حاشية الشريف علـى العضـد                  
 .واملادة عبارة عن اللفظ. ١/١١٠

 .٣٦٩ث إنه وسيلة له اهـ قسطاس صأي ليس من حي )٦(
ومل حيدها غرينا ـذا     : قال، ٨٢٤ذكر هذا احلد لألمارة اإلمام املهدي عليه السالم يف املنهاج ص           )٧(

وإن مل ، وجعل ما حيصل عن اإلمارة الزما هلا على جهة اـاز      ) *. (احلد وإمنا حيدوا مبا أفاد الظن     
ائه مع بقاء سببه كما إذا أغيم اهلـواء فحصـل الظـن             يكن بني الظن وبني شيء ربط عقلي النتف       

الضمري يف حصوله   ) *. (٣٧ص١ح غ   . حبصول املطر ومل ميطر فزال الظن مع بقاء سببه وهو الغيم          
 .يعود إىل ما

 . أي املظنون )٨(
 . وجود البلل يف الطني أمارة على وجود عني ماء جارية: يقال )٩(
 . كإحراق النار للقطن )١٠(
فإن هذا القيـاس ظـين   ،  منه ينهدموكلُّ جداٍر ينتثر التراب، هذا اجلدار ينتثر التراب منه: إذا قيل كما   )١١(

 .هذا اجلدار ينهدم: أَوصلَ إىل نتيجٍة وهي قولنا

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٥٠( 

)١()٢(
)٤())٣( توسعادِليالً()وقَد تسمى (

)٥()والعلم()٦ (
)٧()٨(

)٩()١٠()١١(
                                                                                       

 . الضمري عائد على األمارة) ١(
ألنه قد يكون   ، ظنفيحصل ذا   ، وكل من يطوف بالليل فهو سارق     ، فالن يطوف بالليل  : كما إذا قيل   )٢(

 . الطائف عابداً
. وأما عند األصوليني والفقهاء فشمول الدليل للقطعي والظين من باب احلقيقة          ، ولعله يعين عند املتكلمني    )٣(

وإن ذُكـر  ، واملدرك بالضرورة ال حيتاج إىل الدليل، واعلم أنه ميتنع معرفة ما ال يدرك بالضرورة بغري دليل      
 .٢٦ للحاجة إليه اهـ ح حابس صفعلى سبيل البيان له ال

 .أي الدليل واألمارة )٤(
وتقييد املطلوب باخلربي إلخراج القـول      : ١/٣٨قال يف الشرح    . لفظ غاية السؤل إىل مطلوٍب خربي      )٥(

وملا ، ولو جرد لكان للمشترك بينهما أعين املوصل إىل اهول        ،ولو قيد بالتصوري لكان حدا له       ، الشارح
 .ن أن يكون إىل علم أو ظن تناول التعريف القطعي والظينكان التوصل أعم م

 .باالشتراك )٦(
 .كإدراك ماهية الفرس بأن يقال الفرس حيوان صاهل )٧(
 . اإلنسان حيوان ناطق اهـ وهو القول الشارح:  معرف الشئ ما يقال عليه إلفادة تصوره ؛ مثل قولنا)٨(
وألن الربهان ال ، والتصديق حيصل بأقسام القياس ، سم من القياسالصواب أن يقال بالقياس؛ إذ الربهان ق )٩(

 . إما مطلقا اخل إذا رجع إىل التصديق احلاصل بالربهان: يكون إال يقينيا فال يصح حينئذ قوله
 وهذا ،فالن حيمل كتابا وكل من حيمل كتب فهو عامل: مثال الظين بأن يقال. أي سواء أفاد علما أو ظنا )١٠(

 . ألنه قد حيملها غري العامل اهـقياس ظين
: مقدماته حنو قولنا  : قوله.  يقينية ال وجه لتقسيمه إىل يقيين وغريه اهـ مساع         هوهذا القياس الذي مقدمات    )١١(

 . على حدوث العامللكاالستدال) *( اخل العامل متغري
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)٥١( 

)١()٢(
)٣()هو ()      َّفِْس إىل أنكُوِن الـنِضي ِلسى املُقْتناملع

  هقَدا اعتكَم لَّقَهعتم ()٤(
)٥() وهـو (

)٧() واسِتدالِلي() )٦(ضروِري: نوعان(





                                                                                       

 .  أي التصديق الذي مشل اليقيين والظين واألمارة معا)١(
 املعىنوهو ذا   ، التصديق فإن املراد منه مطلق      ؛أو اهللا موجود  ، الفقه العلم : كما يف قوهلم  ) *. (هيعين يف العمل ب    )٢(

 .هاهنا عبارة عن أعم من الظن والعلمفهو ، مساو لليقيين من األحكام يف وجوب العمل به كما جيب باليقيين
لشموله التصـور  ؛ ول أعم من اآلخرينهي أن األ: العلم يطلق على معان: والنسبة بني معانيه أي يف قوله      )٣(

لعدم تناوله ؛ أخص من الثاين: والثالث، والثاين أخص من األول لعدم تناوله للتصور ، والتصديق يقينيا أوال  
 .للتصديق الظين

من حيث وجوب   ) *(وهو مطلق التصديق سواء أفاد علما أو ظنا         ، بل املقصود عند أهل هذا الفن الثاين       )٤(
 . ظن كالعلمالعمل بال

 . أعين فيما تقدم )٥(
لعلمنا بأن السماء فوقنا واألرض حتتنا والنار حمرقة واحلجـر          . ٢٨حابس ص . أي من فعله  . من جهة اهللا   )٦(

 . يكسر الزجاج والواحد أكثر من الثلث
 .أي الطلب واالكتساب فتأمل )٧(
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)٥٢( 

)وِريرفَالض()  ِفيتنا ال يم ()  ٍةهـبوال ِبش ك١(ِبش((
)  قَاِبلُـهم الِليِتداالسو(


)الظَّن٢(و (  اِجـحر ِويزجت(

)مهالو٣(و ( وحجرم ِويزجت (
)  اُءـِتواسو

 هو اجلَزم )٥( واالعِتقَاد)٤(شك () التجِويزيِن

                                                                                       

وكالعلم الواقـع بـالتواتر     ، مس الظاهرة كالعلم الواقع بإحدى احلواس اخل    ، ال بواسطة نظر  ، وهو الواقع  )١(
: قولـه . ٢٨حابس ص. كعلمنا ببغداد والبصرة فإنا وان مل نشاهدمها نقطع بكوما موجودين يف األرض   

، فإنه حيصل مبجرد اإلحساس ـا     ، بأحد احلواس اليت هي حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق         
ومالقـاة البشـرة    ،  احلدقة لرؤية ما ميكن إبصـاره      وفتح، فحصول الصوت يف اإلذن يكفي يف اإلدراك      

ويسـمى  . ومالقاة املذوق للعصبة احمليطة بسطح اللسان ، وتنشق اهلواء املتروح برائحة املشموم    ، للملموس
وال حيتاج فيه إىل نظر واستدالل اهـ شـرح         . ألنه يضطر إليه حبيث ال ميكن دفعه من النفس        ؛ ضروريا

 .بن حممد املعروف بإمام الكامليةالورقات أليب عبداهللا حممد 
فيكون ، ولكن التجويز الزمه؛ فيكون املصنف عرفه بالالزم      ، واعلم أن الظن حقيقته هو الطرف الراجح         )٢(

ـ ح غ نرمسيا فال يكو  . ٧٦، ١/٧٥ مدخال فهو اعتقاد راجح ال تنقبض النفس معه عن الطرف اآلخر اه
 . والوهم الغلط. الظن كان راجحا أو مرجوحا أو متردداًمطلق : الوهم) *(وهو مقابل الظن  )٣(
 . نوالشك تعادل التجويزي: لفظ املنت )٤(
وقد سبق له يف حد العلم ما يقتضي أنه مـن  ، وال خيفى أن املؤلف هنا بىن على أن االعتقاد قسم مستقل           )٥(

، سهعليه وقت تعريف الشيء بنفوهو رأي البعض يف إطالقه ، إىل أن متعلقه كما اعتقده: جنسه حيث قال
إن االعتقاد : فلو قال يف حد العلم ملا تناوله لكان ذلك ترجيحا ملن قال، وهو كما عرفت معيب يف احلدود
اية بنوع . العلم ما ال حيتمل عند الذاكر خالف ما ذكر     : وقال بعضهم . قسم برأسه وليس من قبيل العلم     

وهـو  :  ما لفظه  ١٠٤السيد صالح على الفصول ص    وكذلك شرح   ، ١٣٠ويف الفصول ص  ) *(تصرف  
وسكون النفس أي ، فاجلازم مع املطابقة بني ما يقتضيه احلكم وهو الواقع    ؛ وغري جازم ، جازم أي التصديق  

وذلك كاعتقاد املقلد أن الوتر سنة ، واجلازم مع املطابقة دون سكوا اعتقاد صحيح ،  علم-نفس احلاكم   
: عدمهما أو مع عدم املطابقة اعتقاد فاسد اهـ وغري اجلازم ظن ووهم وشك   واجلازم مع   . والعشاء واجب 
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)٥٣( 

 ) )١(ِمن دوِن سكوِن النفِْس() ِبالشيِء
) قفَِإنْ طَاب ()ِحيحفَص () وإن ال( 

)فَفَاِسد ()٢()و (
)َاجل ولُهه ()٣() قَدو

طْلَقي()  ِِم الِعلْمدلَى عع(


)٤(

                                                                                       

ولفظ ) *( .املستوي: والثالث، وهو ما كان نقيض ما تقتضيه النسبة راجحا       ، والثاين املرجوح ، فاألول الراجح 
 ،زمصديق سواء كان جازما أو غري جاأي يطلق باالشتراك على الت: واالعتقاد يقال: ١/٧٥الغاية وشرحها 

على قسم من العلم باملعىن األخص      : وقد يقال . ثابتا أو غري ثابت وهذا هو املشهور      ، مطابقا أو غري مطابق   
 .أعين التصديق اجلازم املطابق الثابت، وهو اليقني

وحيتاج إىل ، اجلزم بالشيء ينايف عدم سكون النفس فال ميكن اجلزم مع عدم سكوا: يرد عليه سؤال فيقال )١(
 على  املراد باجلزم هنا اجلزم يف اجلملة يعين أن طريف األمر املعتقد مما جيوز يف نفس األمر أن يكون                 : قالجواب في 

 ميتنع  ولكن ال ، أو يكون يف نفس األمر كما اعتقده      ، وال ميتنع حينئذ أن ينتفي سكون النفس      ، خالف ما اعتقد  
، كما يتفق يف كثري يف االعتقـادات      ،  عليه أن ينتفي ذلك اجلزم واالعتقاد معه بانتقاله إىل خالف ما كان          

 .١٩االعتقاد هو اجلزم الذي يقبل التشكيك يف اجلملة اهـ فواصل شرح منظومة الكافل ص: فكأنه قيل
 . وكاعتقاد بعض الفالسفة أن العامل قدمي )٢(
 .اجلهل حبقيقة الشئ واجلهل بأنه جاهل اهـ مؤلف: ألنه مركب من جهلني )٣(
والسهو ويرادفه الذهول وهو زوال الصـورة  :  ما لفظه ١/٧٦لعقول شرح غاية السؤل     ويف هداية ا   )٤(

لكوـا حمفوظـة يف   ؛ احلاصلة للنفس عنها حبيث يتمكن من مالحظتها من غري جتشم إدراك جديد       
؛ والنسيان زوال الصورة عنها حبيث ال يتمكن من مالحظتها إال بتجشـم إدراك جديـد              ، خزانتها

 .الزواهلا عن خزانته
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)٥٤( 

)١(


 

                                                                                       

 إشكاالً من حيث إن الذاكرة هي احلافظة      هينظر هل الذاكرة هي القوة املدركة فإن في       . أي الذاكرة  )١(
 . واهللا أعلم
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)٥٥( 


)ةٌ  وعبةُ أَرِعير١(األِدلَّةُ الش( : ابالِكت ِهيو()ُةنالسو ()اعماإلجو (

)٢()٣ () ـاسالِقي٤(و (.(


)٥(



 )  ابالِكت وآنُ ه٦(فَالقُر( (


                                                                                       

 . فكل حكم ال يستند إىل أحدها فهو مهمل مرسل اهـ حواشي فصول) ١(
 . وهو اإلمجاع العام )٢(
 . وهو اإلمجاع اخلاص )٣(
، وزاد بعضهم االستحسان  . ١٥٩صالح على الفصول ص   .  األصلية والرباءة، واالستصحاب، واالجتهاد )٤(

 .وقول الصحايب، $وقول الوصي ، وزاد بعضهم العقل، والتفويض
 . أو العترة)٥(
إذا ، هو مشتق من قرنت الشـيء بالشـيء       : منهم األشعري ، وقد اختلفوا عند ذلك يف أصله فقال قوم        )٦(

هو مشتق : وقال الفراء. قتران السور واآليات واحلروف فيهال؛ ومسي به القرآن، ضممت أحدمها إىل اآلخر
وقال قـوم  . وعلى هذين القولني هو أيضا ليس مبهموز . ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضا     ؛ من القرائن 

مسي به الكتاب العزيز من باب تسمية املفعـول         ، هو مصدر القرآن كالرجحان والغفران    : منهم اللحياين 
ومنه قرأت املاء  ، هو وصف على فعالن مشتق من القرء وهو اجلمع        : منهم الزجاج وقال آخرون   . باملصدر

وال يقال لكل : قال. قال أبو عبيدة مسي بذلك ألنه مجع فيه السور بعضها إىل بعض     . يف احلوض أي مجعته   
ذكر معىن . ألنه مجع أنواع العلوم كلها: وقيل. وإمنا مسي قرآنا ألنه مجع مثرات الكتب السابقة ،  قرآن :مجع

 ∪⊃tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇&: قال جار اهللا العالمة يف تفسري قوله تعاىل) *. (١/١٤٦اإلتقان . ذلك السيوطي
4’n?tã y7Î7ù=s% ^ ] أي حفظك وفهمك إياه وأثبته يف قلبك إثباتا حىت ال تنسى كقوله تعاىل   ] ١٩٤ -١٩٣: الشـعراء: 

&š�è�Î�ø)ãΖy™ Ÿξsù #|¤Ψs?^] هـ١٣٦٧مطبعة البايب احلليب . ٢/٤٣٦ ] األعلى_٦. 
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)٥٦( 

) ِهلَيلَّى اُهللا عٍد صمحا منِبيلَى قَلِب نلُ عزاملُن
    هٍة ِمنوراِز ِبسجوسلم لإلع آلَهو (

)١()٢(
)٣()٤(

#٥
)٦()٧()٨(

                                                                                       

ل قط على القول بأنـه      مل يرت  كاملكتوب يف اللوح احملفوظ و     ليـرت ويف شرح الغاية خيرج الكالم الذي مل         )١(
 .٤٣٢/ ١حقيقة 

 ١١٩/ ١حملي  . ألنه احملتاج إليه يف التمييز    ، واالقتصار على اإلعجاز وإن أنزل لغريه أيضا      : قوله لإلعجاز  )٢(
األمر اخلارق للعادة داعية إىل اخلري والسعادة مقرونة بدعوى النبوة وقصد به إظهـار      : حقيقة املعجز شرعا  

، ال سنةلإلعجاز اخل ال يصلح فصالً؛ ألن التعليل بذلك مل يثبت يف كتاب و: وقوله. صدق من ادعى النبوة
 ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t�≈t6ãΒ &:العلة ما يف قوله تعاىل ال علة لتنزيله إمنا ، وإن وقع التعجيز مبثله فذلك من آياته     

(#ÿρã�−/£‰u‹Ïj9 ÏµÏG≈tƒ#u t�©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ^] فالصواب أن .  أ٣٤ جالل يف شرحه على الفصول الورقة ]٢٩: ص
 .١/١١٩ي حمل. املعجز وهو جماز عن إظهار عجز املُرسِل إليهم عن معارضته: يقال

 . وكاألحاديث الربانية )٣(
 .األظهر حذف قصد )٤(
صـدق  : فكأنه تعاىل قال  ،  مع التحدي قائم مقام التصديق بالقول      #ألن إظهار املعجز على يد النيب        )٥(

 .عبدي فاتبعوه
 بـأن : قيل، ويندفع أيضا ما قيل من أن معرفة السورة يتوقف على معرفته          : ١/٤٣٤قال يف شرح الغاية     ) ٦(

قال يف  . املنزل قرآنا أو غريه   ، مسمى باسم خاص من الكالم    ، السورة اسم لكل مترجم أوله وآخره توقيفًا      
، ويندفع إخل ملعرفة السورة من حـدها      : قوله: بلفظه. ومن سور اإلجنيل سورة األمثال    : ١/٧٢الكشاف  

 .  القرآنفعرفنا أا من،  معجزةهاومعرفة القرآن من السورة بعد النظر فيها فوجدنا
مسمى باسم ، واملراد بالسورة بعض من الكالم املنزل مترجم أوله وآخره توقيفا: ١/٤٣٤لفظ شرح الغاية  )٧(

: وقولـه . مسمى باسم خاص خترج اآلية الواحدة غري آية الكرسـي         : قوله. خاص متضمن ثالث آيات   
 . متضمن ثالث آيات خيرجها

إذ ال يلزم من كونـه مل       ؛ ويف دليلهم شيء  ، هكذا قاله اجلمهور    : فيتإذ ال حيصل باآلية اخل قال امل      : قوله )٨(
؛ ألن املشاهدة قاضية بأم عجزوا حىت عن بعض آيـة ؛ يطلب منهم دون السورة كوم قادرين على أقلَّ     
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)٥٧( 

)١()٢(


)٣(
)٤(

)٥(
)٦(

)٧( 
)٨(:األول

                                                                                       

ن فاحلق أم عاجزو  ؛ ألن يف ارتباطها مبا قبلها وما بعدها أنواعا من احلكم وبدائعها ال حييط ا غريه تعاىل               
 عـن  مل يقع العجز إال وأما التصريح بأنه، لكن مع النظر مبناسبتها ملا قبلها وما بعدها؛ عن ما كان آية من آياته  

 اإلمام ومن كالم عبداهللا بن  . إذ مل يسمع عن أحد قط أنه حكى شيئا منه         ؛ ثالث آيات فريده املشاهدة اخلارجية    
ـ ما وجد منقوال عنه.  أن يأتوا من مثله بآيةقالذي يعجز اخلل: القصصبن شرف الدين يف خطبة شرح ا  .اه

واآلية كذلك فتخرج   ، ألن املراد بالطائفة البعض من اموع     ؛ إذ هي طائفة من الكالم    ؛ اآلية داخلة : قال )١(
إذ بعض اآليات كذلك كآية الكرسي وغريها اهـ فإذاً يصري          ؛ وفيه نظر ، املسماة باسم خاص    : من قوله 

 .أي املبينة) *. (احلد غري مانع
توقيفًا أي إعالما من الشارع فإنه الذي بني أن من هنا إىل هنا سورة اهـ حاشية لسعد الدين على                   : قوله )٢(

 .٢/١٨العضد 
الصواب عوده إىل الكالم لئال يلزم ) *. (٤٦٥يف عرف الشرع اهـ شيخ لطف اهللا الغياث على الفصول   )٣(

والسورة حيـث  ، رآن متوقف معرفته على معرفة إعجاز السورة منه      وجه الدور أن الق   . اهـ إمالء ، الدور
 . اشترطنا أا منه متوقفة معرفتها على معرفة القرآن

 .١٨/ ٢هذا احلد للعضد . توقيفًا )٤(
 .وال ميسمى قرآنا، وألنه يصدق التعريف على مثل قل وافعل )٥(
 .وكذلك السورة )٦(
 .  وذكر بعضهم ثالثة عشر قوال،انية أقوالوذكر الرماين يف التحرير مث: وقيل )٧(
كأنه أراد ) *(وهو كونه يف أعلى مراتب البالغة الشتماله على الدقائق واألسرار اخلارجة عن طوق البشر              )٨(

لكنه مشتمل على بالغة ، ألم ال يتحدون إال جبنس ما يعتادونه كما سنذكره؛ اإلشارة إىل صحة التحدي
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)٥٨( 

)٢()١(الثاين
الثالث:)٣(


& tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ^ ،&šχθ ßγs)øÿtƒ^ ،&tβθ çΗs>ôètƒ ^ ومثل :&üΝm^  ،&û§Û^، 

الرابع)٤( اخلـامس
)٥(السادس

                                                                                       

 للشيخ لطف اهللا ما لفظه اختلـف يف وجـه   ٤٧١قال يف الفصول وشرحه ص  ) *(. ال يبلغها قول البشر   
اعجازه بعد ثبوت إعجازه كما قرر يف الكالم فعند أئمتنا عليهم السالم واجلمهور بالغته اخلارقة للعـادة                 

ليس البالغة سوى املطابقة ملقتضى احلال : فإن قيل. الشتماله على أسرار وخواص خارجة عن طوق البشر   
وعلم البالغة كافل بإمتام هذين األمرين فمن أتقنه مل ال جيوز أن يراعيهما حق الرعاية فيأيت                ،  الفصاحة مع

إال أن هذا احلال يقتضي ، مبثل شيء من املعجز ولو مبقدار أقصر سورة؟ وأجيب بأنه ال يعرف بعلم البالغة
اية االعتبارات حبسب املقامات فأمر     وأما االطالع على كمية األحوال وكيفيتها ورع      . ذلك االعتبار مثال  

 ، ممنوع كما صرح به السكاكي وغـريه ولو سلم فإمكان اإلحاطة ذا العلم لغري عالم الغيوب فهو  ، آخر
 .وكثري من مهرة علم البالغة تراه ال يقدر على تأليف كالم بليغ فضال عن معجز

مري وهشام الفوطي واختاره بعض اإلمامية       وعباد الصي  النصيِبيوهو قول النظام ومن معه كأيب إسحاق         )١(
 ردا موسعا  ٣٩١/ ٣ حيىي بن محزة يف كتابه الطراز ج       مكالشريف املرتضى واملفيد وقد رد على ذلك اإلما       

 .٣٣٧/ ٣فلرياجع وينظر اإلهليات 
مـع حصـول    ، الصرفة إما بأن اهللا تعاىل سلبهم الدواعي إليها       :  أ ٦١قال النجري يف شرح القالئد ص      )٢(

أي إم إذا حاولوا املعارضة سلبهم اهللا أكثر ، وهذا اية اإلعجاز، األسباب اليت يعتاد توفر الدواعي عندها 
و أيضا كاف يف اإلعجـاز اهــ        وه، العلم بكيفية ترتيب الكالم وتركيبه وإيقاعه على الصفة املقصودة        

والصرفة فعل اهللا تعاىل وليسـت وصـفا        ، ويرد عليه أن اإلعجاز صفة املعجز     ، الصرفة: قوله) *. (بلفظه
وأيضا لو كان كلما صرف العباد عن فعل مثله معجزا لقامت املعجزة لكل أحد ال يتبعه أحـد      ، للمعجز  

 . ب٣٨على مثل فعله اهـ جالل يف نظم الفصول 
أمر حيس به وال يدرك كاملَالحة اهـ فال يـدرك          : وقيل:  موضع هذا القول ما لفظه     ١٣٥يف الفصول   و )٣(

 . ٣٨/ ٢عدة األكياس ، وكأنه يريد حالوة تالوته ومساعه، وال يعرب عنه، بوصف 
 . الضمري يف أنه عائد على األمر )٤(
 Νèδuρ -∅ÏiΒ&: ومثل، ]٢٧: الفتح[ u!$x© ª!$# š̂ (è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#t�ysø9$# βÎ£&: قوله تعاىل بالغيوب حنوواملراد  )٥(
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)٥٩( 


)١()٢(




)٣(


)٤(



)٥(

)٦(
                                                                                       

 Ï‰÷èt/ óΟÎγÎ6n=yñ šχθç7Î=øóu‹y™^] ٣: الروم[ ومثل  :&‘É)ù=ãΖy™ ’Îû É>θè=è% šÏ%©!$# (#ρã�xÿx. |=ôã”�9$# ^ ] إىل  ]١٥١: آل عمران 
إذ ؛ عة وصفة اجلنة والنار فليس منه       وأما اإلخبار بالسا  ، مث وقع ، غري ذلك مما كان حال اإلخبار غري واقع       

ويـرد  ) *. (حتقق وقوعه فرع على صدق النبوة وثبوت املعجز فال يكون وجها لإلعجاز الستلزامه الدور             
وإن أريد بالغيب اجلنة والنار فهذا ، عليه أن الكهان واهلواتف وأهل الرمل والفلك خيربون بشيء من الغيب 

ثر املسلمني يف معرض التكذيب لعلمهم على خالف ما تقتضيه اهـ وهو عند أك، خرب جزم الكفار بكذبه  
 . أ٣٨جالل على الفصول ورقة 

 .أي الوجه األول )١(
 .#أي النيب )٢(
 . أنه الصرفة )٣(
 .وروده على أسلوب خمالف )٤(
ه يلزم منه  يف رده أن  : والصواب، الرد للوجه الرابع احتجاج مبحل النزاع     ) *(سالمته مع طوله عن التناقض       )٥(

 .مع أنه قد حتداهم بسورة. أن ال يكون معجزا إال القرآن مجيعا أو أكثره
ولو كان وجه اإلعجاز سالمته عن التناقض لكان :  ما لفظه١٧٨يف شرح السيد صالح على الفصول ص )٦(

 .والالزم باطل، كالم أحدنا معجزا ألنه قد ال يتناقض وال يتدافع
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)٦٠( 

)١ ()٢(
)٣ (

)٤(









)٥ (

)٦(. 
                                                                                       

 . كله) *. (اشتماله على الغيوب )١(
 . أي الكلي اإلفرادي )٢(
 . أي االشتمال على الغيوب )٣(
 .كون قارئه ال يكل اخل )٤(
 .اخل. ا عدد زوجيأي إ. فإنه ال تنفك عنها، لألربعةوهو الذي يلزم من تصوره تصور ملزومه كالزوجية   )٥(
وإن أراد التمييـز  ، صـحيح واعلم أنه إن أراد تصوير مفهوم لفظ القرآن فهو      :  ولفظه ٢/١٨هو العضد    )٦(

وألن معرفة السورة متوقفة    ؛ ألن كونه لإلعجاز ليس الزما بينا وإال مل يقع فيه ريب وال إنكار            ؛ فمشكل
إما ذايت حلقيقـة    : واإلعجاز الزم : ويف شرح الغاية ما لفظه      ، وجوابه ما يف الشرح     . على معرفته فيدور  

بل ، قرآن وعرف حقيقته مع اإلعجاز علم لزوم اإلعجاز له قطعا     ألن من تعقل ال   ؛ أو الزم بين هلا   ، القرآن
إما باملعىن األخص : فأقل أحوال اإلعجاز أن يكون الزما بينا للقرآن، من تعقله على ما ينبغي علم أنه معجز

وم وهو أن يكون جمرد تعقل امللزوم كافيا يف تعقل الالزم أو باملعىن األعم وهو أن يكون تعقل الالزم وامللز                  
وعدم تعقل اإلعجاز لعدم تعقل حقيقة القرآن كما هو شأن عـوام املـؤمنني ال               . كافيا يف اجلزم باللزوم   

، من أن كونه لإلعجاز ليس الزما بينا فضال عن أن يكون ذاتيـا          : يقتضي أن ال يكون بينا فاندفع ما قيل       
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)٦١( 

)رطُهشو()اتروالت)١(الَّلفِْظي)٢(( 
)  ـافَم

 العادةَ ِللقَطِع بأنَّ()٤() آحاداً فليس ِبقُرآٍن()٣() نِقل
)٦())٥(تقِْضي بالتواتِر يف تفَاِصيِل ِمثِلهِ    

)٧(
)٨ (

)٩( 
                                                                                       

 السورة اسم لكل مترجم أولـه  بأن، من أن معرفة السورة تتوقف على معرفته فيدور: ويندفع أيضا ما قيل   
ومـن  : ١/٧٢قال يف الكشاف   . قرآنا كان أو غريه   ، وآخره توقيفا مسمى باسم خاص من الكالم املنزل       

 . بلفظه٤٣٤ص١سور اإلجنيل سورة األمثال اهـ خ غ 
 .#عن النيب  )١(
 .فال يقرأ بلفظ آخر يفيد املعىن )٢(
 . أي من املدعي كونه قرآنا )٣(
 . رأي التوات )٤(
وتبني معانيه حىت يصـري     ،  أي يف ترتيب أجزائه    ٢/٨٣ مع العضد أو رفع احلاجب       ٢/١٩املنتهى  : ينظر )٥(

ألن ذلك إثبات ملا علم  ؛ فمن زاد أو نقص منه كَفَر     ) *. (حبيث ال يبقى للتحريف فيه جمال     ، شائعا متواترا   
وقـوة  . وكالمها مظنة التكفري  ، رورةأو نفي ما علم كونه من القرآن ض       ، عدم كونه من القرآن بالضرورة    

وأا ليست منه منعت من االكفار من       ، الشبهة يف بسم اهللا الرمحن الرحيم أا يف أوائل السور من القرآن           
شرح معيار للسـيد  . اجلانبني أي جانيب املختلفني: باللفظ قوله ، ٢٤وقسطاس ص ، ٢٣٧معيار  . اجلانبني
 .٢/١٩ والعضد ،٢/٨٣رفع احلاجب : وينظر. ١٩داود ص

أو بكونه غريبا كقتـل     ، إما أن يكون مما يتعلق بأصول الدين كاإلهليات       : والذي تتوفر الدواعي إىل نقله     )٦(
 .٢٥٧فصول من باب األخبار ص. أو مبجموعهما كمعارضة القرآن، اخلطيب على املنرب

 . ألن النبوة ال تثبت إال مبعجزة وهو أعظمها. صوابه األدلة )٧(
 خبالف  ،حجة سائر األدلة إمنا تثبت به       ة إىل املذكور وهو ما تضمن اإلعجاز وأصل سائر األحكام؛ إذ            إشار )٨(

  .وهو كوا أصال لسائر األحكامسائر املعجزات؛ فإن العادة ال تقضي بتواتر تفاصيلها؛ النتفاء الوجه اآلخر 
 . كاموكونه أصل سائر األح، وتتوفر الدواعي إليه ، أي كونه معجزا  )٩(
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)٦٢( 

)و ()مرحآَءةُ)١(تالِقر ()بـ (
)ِّواذالش( ؛)و ()ِه ـبعا السدا عي م (

)٢()٣ ()٤(
)٥()٦(

 )٧()٨(

                                                                                       

 . ١٣٢فصول معىن ص. وحترم أيضا باملعىن كآتيناك الكوثر )١(
:  وقيل١٦٩ت ، قرأ على سبعني من التابعني ، مقرئ املدينة ، نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم األصبهاين  )٢(

 . ٢٨١/ ٢٩وذيب الكمال ، ٩سراج القارئ ص. غري ذلك
 .  هـ١٥٤نشأ بالبصرة وقرأ بالكوفة ت : مقرئ: زينأبو عمرو بن العالء بن عمار التميمي املا )٣(
ـ سراج القارئ ص١٨٩مات برنبوية من قرى الري سنة . هو أبو احلسن علي بن محزة النحوي: الكسائي )٤(  . ١٢ ه
 . ١٠سراج القارئ ص.  هـ١٢٠ت ، تابعي أصله من أبناء فارس : أبو معبد بن كثري املكي: ابن كثري )٥(
 ١١سراج القارئ ص،  هـ ١١٨تويف يف دمشق سنة .  اهللا بن عامر الدمشقيعبد: ابن عامر )٦(

 .١١سراج القارئ ص. قبل ذلك: وقيل، هـ ١٢٩تويف بالكوفة ، تابعي : عاصم بن أيب النجود الكويف )٧(
صـبورا علـى    ، ن األجرة على القرآ  ذكان ال يأخ  ، مقرئ زاهد ورع    : محزة بن حبيب الزيات الكويف     )٨(

 .هـ١٥٨ويف سنة ت. العباد
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)٦٣( 

)١(




                                                                                       

 أي كل فرد #والقراءات السبع متواترة عن النيب  ، ٤٦٩ لفظ الفصول مع شرحه للشيخ لطف اهللا ص)١(
، وفرشا وهي هيئته كاملد واإلمالة والترقيق للراءات      ، وهي جوهر اللفظ   أصوال: منها متواترة عند اجلمهور   

ألنه لو مل يكن متواترا وهـو  ؛  حكموا بتواترهوإمنا. والتفخيم لآلمات وحنوها من حتقيق اهلمزة وغري ذلك    
: قيل. ليست مبتواترة ال أصوال وال فرشا     : وقيل، لقرآن غري متواتر وقد بطل مبا مر      من القرآن لكان بعض ا    

وقال القرشـي   . ألن إسنادهم هلذه القراءات السبع موجود يف كتب القراءات وهي نقل واحد عن واحدٍ             
إن ابن احلاجب وهم يف تفرقته بني : وقال اجلزري ما معناه، صول دون الفرش بل متواترة األ:وابن احلاجب

وإذا ثبت تواتر ذلك ثبت ، بل مها يف نقلهما واحد، حاليت نقله وقطعه بتواتر االختالف اللفظي دون الذايت 
قدم ابـن   وال نعلم أحدا ت   : قال، إذ اللفظ ال يقوم إال به وال يصح إال بوجوده         ؛ تواتر هذا من باب األوىل    

وأما . ولكن التقدير غري متواتر لالختالف يف كيفيته، احلق أن املد واإلمالة متواتر: وقيل. احلاجب إىل ذلك
عند اجلمهور اخل للقطع بأنه مسعها أي مسع كل واحـدة مـن             :  قوله .أنواع حتقيق اهلمزة فكلها متواترة    

إذ مل يزل ؛  حصر ملرتبة من مراتب التواترالقراءات السبع أهل عصر عن سابقيه أي سابقي ذلك العصر بال   
. يعلم ذلك وال ميكن إنكاره، به التعليم والتعلم يف األمة يف األقطار املتباعدة لكل واحدة من القراءات السبع

إذ ال يلزم حصر أهل ؛ وال نسلم أن إسنادها أحادي، واشتهار بعض األقطار ببعض ال يوجب اختصاصه به
، ال حيصل العلم باألمم املاضية واألقطار النائية إال حبصر كل مرتبة من مراتب الناقلني             وإال لزم أن    ، التواتر

وشرح مع  . ١/٤٤٦ح غ   . وتدوين عدد يف كل مرتبة حييل العقل تواطئهم على الكذب وهو باطل قطعا            
 املد اليت   هيئته أي هيئة اللفظ اليت روي عليها وذلك كاملد الذي زيد فيه على أصله حبروف              : قوله.اختصاٍر

u&هي األلف والواو والياء الساكنة إذا كان بعدها مهزة متصلة ا أو منفصلة عنـها حنـو            !$y_^ ،&!$tΒ uρ 
$uΖø9t“Ρr& ^ ،&Ï þθ þθ#)&و، ̂ 9$#¡� ä9$s% ßÏΒ ÷σ çΡr& ^ ،&þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡àÿΡr& ^.      هو قدر  :  وقد اختلفوا يف قدره فعن قالون

فعـن  : أكثر من ذلـك   : وقيل، هو أقل من ذلك يقدر بنصف       : سيوعن السو ، ألفني أو واوين أو يائني    
: وقولـه . حاشية السيد على الفصـول . وعن محزة وورش بيائني، وعن عاصم بواحد، الكسائي بنصف   

أي تقديرا حلرفني يف املد     ، كيفيته: وقوله. ١/٤٤٦ح غ   . بني الناقلني وعدم شيوعه شيوع أصله     : التقدير
 .ست وغري ذلك: ومنهم من يقول، أربع : ومنهم من يقول، كتنيحر: فمنهم من يقول، وحنوه
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)٦٤( 

)١(


)و()اِد () ٢اِر اآلحِهي كَأخب
)٣() يف وجوِب العمِل ِبها   

)٤(


)٥()ُلَةمسالبو (
)ٌةآي ()   ٍةورِل كُلِّ س٦(ِمن أَو( ()ـ ع  ىلَ

٧ ()يِحِحالص( )٨()١(
                                                                                       

 وهذا قول اإلمام حيىي والزخمشري وجنم الدين وظاهر ذلك أم يقولون بأا أحادية مطلقا أي املتفق عليه                  )١(
ظ فهو متواتر إمجاعا وإمنا اخلالف يف األلفـا       ، ما اتفق عليه السبعة أو العشرة       : وقيل. بينهم واملختلف فيه  

وأبـو شـامة   ، ١٣١وذا صرح إمامنا املنصور باهللا يف األساس ص    ، املختلف فيها بني السبعة والعشرة      
 .١٦من شرح الفصول للسيد صالح ص. شارح الشاطبية يف كتاب املرشد الوجيز

 . صالة العصر]:٢٣٨: البقرة[ ^θÝàÏÿ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$# Íο4θn=¢Á9$#uρ 4‘sÜó™âθø9$##)&:  وحنو)٢(
 .  عمال بقراءة ابن مسعودني يف كفارة اليم)٣(
 من  واخلطأ الواقع ، لالتفاق على أنه ال يشترط يف اخلرب وصف الراوي له بكونه خربا             ، وال نسلم انتفاء خربيته      )٤(

 .٤٤٧/ ١ح غ . وإمنا يبطل العمل إذا كان يف املنت ال يف الوصف، الراوي إمنا هو يف الوصف بالقرآنية 
 .  وال جيوز اعتقاد ذلك صوابه)٥(
 قـال يف  #إذا عدت البسملة آية من كل سورة فما وجه ما روي عن أيب هريرة أن الـنيب  :  فإن قيل )٦(

ويف سورة الكوثر إا ثالث آيات مع أن العدد حاصل بدوا ؟ فقد أجيب              ، سورة امللك إا ثالثون آية      
وإما أنه أرد ما هو خاصة كالكوثر ثالث آيات فـإن           ، بأا إما أن تعد مع ما بعدها آية يف بعض السور            

عند مجهـور السـلف وأئمتنـا    ) *. (٤٤٣ / ٤٤٢ص١ح غ . البسملة كالشئ املشترط فيه بني السور     
 . ١٣٣فصول . والشافعية وقراء مكة والكوفة

 . %وهو إمجاع أهل البيت ،  غري سورة براءة )٧(
 . ٤٣٦ص١ح غ . عي ابن املسيب وحممد بن كعب ورواية عن الشاف)٨(
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)٦٥( 

)٢(
)٣(

)٤(
)٥(

)٦ (
 )٧()٨(

)٩ ()١٠()١(

                                                                                       

 وعن أمحد بن حنبل ودواد وفخر الدين الرازي من احلنفية أا آية مستقلة أنزلت للفصل بني كل سورتني        )١(
 .٤٣٦ح غ ص. وعليه مجهور املتأخرين من علماء احلنفية، فهي آية واحدة ال مائة وثالث عشرة آية 

وينظـر  . ٤٣٥ ص ١ح غ   . وري واألوزاعي  بعض السلف كأيب وأنس وغريمها ومالك وأيب حنيفة والث         )٢(
إثبات : تورع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع يف هذه املسألة ألن اخلوض يف: قال الرازي. ١/٢٠٠الرازي 

 . أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم فاألوىل السكوت عنه
وألنكر على كاتبها ولو نـادرا    ، بعض ملا كتبها    نولفظ الغاية ولو مل يكن من القرآ      ) *. (ح غ . باالتفاق )٣(

 . ٤٣٧/ ١. لقضاء العادة بذلك
 . ٢٠ص١عضد . أي النقط واإلعراب )٤(
 . ٢٥قسطاس ص. ولو نادرا )٥(
 . ٢٥ ومثل هذه العبارة يف القسطاس ص)٦(
هللا بسم ا : إن الشيطان استرق من القرآن أعظم آية يف القرآن          : قال ابن عباس  . ١/٥٠ البيهقي يف السنن     )٧(

 . الرمحن الرحيم
 ١٩وكذا يف شرح املعيار للسيد داود بن اهلادي رمحه اهللا تعاىل ص           .  وأربع عشرة آية   ١/١ويف الكشاف    )٨(

أو أثبتـها يف  ، لعله عدها آية من سورة النمل،والذي يف أوائل السور مائة وثالث عشرة : قال فيه ما لفظه  
 .ل أو بناء على ثبوا يف براءةوأربع عشرة اعتدادا ببسملة النم: قوله. براءة

  .هو معاوية بن أيب سفيان )٩(
ملا جيئ إن شاء اهللا تعاىل  . وإلمجاع العترة من آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وإمجاعهم حجة قطعية             )١٠(

  .٤٣٦ص١ح غ . ه االحتجاج على حجيتنم

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٦٦( 

&çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ã�yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ (̂] ٧: آل عمــــران[، &£èδ ‘Πé& 

É=≈tGÅ3ø9$#^)٢()كَمواملُح (
 )٣(

)٤()    ـحضـا اتم
اهنع٥(م( ()اِبهشاملُتو)٦( (


                                                                                       

  .أحكمت عباراا بأن حفظت عن االحتمال )١(
  . لألصفهاينىح منته. دومل ينكر على أح )٢(
  . الغرضباحملكم يف اللغة هو املترتب املنظوم على حس، ٢١قال السيد داود يف شرحه ص )٣(
  . يف لسان أهل الشرعأي )٤(
، ]٢٣: اإلسـراء [ ^ &s? !$yϑçλ°; 7e∃é(Ÿξsù ≅à &:أو ظاهراً حنو] ٣٢: اإلسراء[ ^ Ÿωuρ (#θç/t�ø)s? #’oΤÌh“9$# &:سواء كان نصا حنو   )٥(

بل هو الذي مل يرد بـه  : ٢٤١ يف املنهاج ص$قال املهدي . وهذا ذكره ابن احلاجب وغريه من اربة  
هو ما علم املراد بظاهره بـدليل       : وهذا يؤدي إىل ما ذكره اإلمام حيىي حيث قال        : قلت، خالف ظاهره   
يصدق عليه عدم إرادة خالف إذ ؛ لكن ما ذكره اإلمام حيىي أوىل لدفع إيهام دخول امل        ، عقلي أو نقلي  

. ] اإلسـراء  :٣٢[ ̂) Ÿωuρ (#θç/t�ø)s? #’oΤÌh“9$# &: واحملكم نص جلي حنو قوله تعاىل     . ٣٦حابس ص . إذ ال ظاهر له فرياد    ؛ ظاهره
 على حتـرمي الضـرب إذا مل   ]٢٣: اإلسـراء [ ^ &Ÿξsù ≅à)s? !$yϑçλ°; 7e∃é&ومفهوم كداللة   . وظاهر كداللة العموم  

 (�χÎ&:وما وافقه حتسني عقلي كقوله تعاىل. ومقيد وإن عارضه مطلق  ، وإن عارضه عام  وخاص  . يعارضا
©!$# Ÿω â�ß∆ù'tƒ Ï!$t±ósxÿø9$$Î/ ^ ]وقوله] ٨: األعراف: &$tΡö�tΒ r& $pκ�Ïù u�øI ãΒ ã̂] جماز قرينتـه   ،  متشابه يف األظهر   ]١٦: اإلسراء

 .٣٧،٣٦حابس ص. ضرورية أو جلية
أو ملصـلحة   ، املتشابه يف الكتاب العزيز لفوائد كثرية على القول بأنه يفهم املتشابه          اعلم أن ورود    : تنبيه )٦(

ولو ورد  ، احلث على النظر وترك التقليد    : األوىل: وتلك الفوائد . يعلمها اهللا تعاىل على القول بأنه ال يفهم       
ليكون : الثالثة. قدر املشقة زيادة الثواب ملشقة النظر وهو على       : الثانية. كله حمكما مل حيتج إىل كلفة النظر      

ألن ما حصل مبشقة فالنفس أحرص عليه ممـا مل حيصـل      ؛ بعد النظر فيه أحفظ للعارف ملعناه وأضبط له       
ألم ملـا   ؛ وتلزمهم احلجة هللا تعاىل   ، إرادة إصغاء الكفار إىل مساعه حىت حيصل فهم البيان        : الرابعة. مبشقة

 ;tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ρã�xÿx. Ÿω (#θãèyϑó¡n@ #x‹≈oλÎ&: تعاىل عنـهم بقولـه     أنزل احملكم أعرضوا عن مساعه كما حكى اهللا       
Èβ#uö�à)ø9$# (#öθtóø9$#uρ ÏµŠÏù ^ ]وملا أنزل املتشابه بعد ذلك أصغوا إىل استماعه طلبا للطعن فيه فلم جيدوا          ، ]٢٦: فصلت

؟ آن كلـه حمكمـا   وهال كان القر: فإن قلت: ٣٣٨ص١ويف الكشاف . ذلك فلزمتهم احلجة عند ذلك    
= 
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)٦٧( 


)١(&ª!$# tΑ̈“tΡ z|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø:$# $Y6≈tGÏ. 

$YγÎ6≈t±tF•Β^ ]٣: الزمر[
)قَاِبلُه٢(م( ()١(


)٢(

                                                                                       

لو كان كله حمكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه وألعرضوا عما حيتاجون فيه إىل الفحص والتأمل                : قلت
، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي ال يتوصل إىل معرفة اهللا تعاىل وتوحيده إال به ، من النظر واالستدالل

وملا يف تقادح العلمـاء وإتعـام   ، بت على احلق واملتزلزل فيه وملا يف املتشابه من االبتالء والتمييز بني الثا    
، القرائح يف استخراج معانيه ورده إىل احملكم من الفوائد اجلليلة والعلوم اجلمة ونيل الدرجات عند اهللا تعاىل 

 طلب  إذا رأى فيه ما يتناقض يف ظاهره ومهه       ، وألن املؤمن املعتقد أن ال مناقضة يف كالم اهللا وال اختالف          
ما يوفق بينه وجيريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغريه ففتح اهللا عليه وتبني مطابقة املتشابه احملكم                  

والقرآن : ٤٧٣ولفظ شرح الشيخ على الفصول مع لفظها ص) *. (ازداد طمأنينة إىل معتقده وقوة يف إيقانه
: آل عمران[̂) çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ã�yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ&: ينقسم إىل حمكم ومتشابه كما قال تعاىل

وبأنه متشابه كله مبعىن أنه ، ]هود: ١[ ^ôMyϑÅ3ômé& …çµçG≈tƒ#u&:  وقد يوصف بأنه حمكم كله مبعىن املتقن كقوله،]٧
 هذا فاحملكم الذي هو قسـيم  إذا عرفت. ]٣:الزمر[^ Y6≈tGÏ. $YγÎ6≈t±tF•Β$&:متماثل يف البالغة واإلعجاز قال تعاىل 

وعلى كالم املؤلف ال واسطة بني     : ١٧٩يف شرح السيد صالح على الفصول ص      . املتشابه ما وضح معناه   
ألنـا ال  ؛ امل عندنا ال يوصف بأنه حمكم: ٢٤١ يف املنهاج ص  $وقد قال املهدي    ، احملكم واملتشابه   

أنه من املتشابه : ٢/٢١وعند ابن احلاجب . ابه لذلكوال متش، نعلم الغرض به فيعلم مطابقته ملقتضى العقل 
وذلك يقتضي ، ]٧: آل عمران [^Βr'sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ̈$&: لقوله تعاىل؛ وليس بصحيح

:  الكرمية أعين قوله تعاىلوليس يف اآلية. أن للمتشابه ظاهرا يتبعه السامع وامل ال ظاهر له متبع فال تشابه    
&çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ã�yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ (̂ ] إذ ؛  داللة على االحنصار يف النـوعني   ]٧: آل عمران

 . يشري إىل ذلك١/٤٤١وعبارة شرح الغاية . ليس فيها شيء من أداة احلصر
  .يف احلق والصدق واإلعجاز )١(
  .هما مل يتضح معناه ؛ الشتراك أو غريفهو  )٢(
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)٦٨( 

)٣(
)٤()٥(

)٦()٧(


&�ω çµ à2Í‘ ô‰ è? 

ã�≈|Áö/F{$#^ ]١٠٣: األنعام[& }§øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ^
]١١: الشورى[ )٨(

                                                                                       

إما أن تكون   : واألول. النص: الثاين، إما أن حيتمل غريه أو ال       : اللفظ الذي حيتمل معىن   : واحلاصل )١(
، إن كان املراد فيه الراجح فهو الظـاهر         : واألول. امل: الثاين، داللته على أحدمها راجحة أو ال     

؛ واملشترك بني امل واملأول هو املتشـابه     ، النص والظاهر هو احملكم   فاملشترك بني   ؛ وإال فهو املأول  
ويؤيده أسلوب اآلية وهو    ، وذلك ألنه تعاىل أوقع املتشابه مقابال للمحكم فيجب أن يفسر مبا يقابله           

çµ&: اجلمع مع التقسيم ألنه تبارك وتعاىل فرق ما مجع يف معىن الكتاب بأن قـال               ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt ’Χ 
£èδ ‘Π é& É=≈tG Å3ø9$# ã�yzé& uρ ×M≈yγÎ7≈t±tF ãΒ ^ ]ا أم الكتاب يدل على أن          ]آل عمران : ٧واإلخبار عن احملكمات بأ 

 .١/٤٤٨ح غ . وال يتعرف منها، املتشاات ترد إليها 
، وعدم اتضاحه قد يكون الشتراك، واملتشابه غري املتضح املعىن:  حيث قال٢/٢٢ويدل عليه عبارة العضد  )٢(

 ^ /βr& (#θçtr2õ‹s? Zοt�s)t&: حنو، ونعين به غري الناشيء من االشتراك     ،أو لإلمجال   ، ]٢٢٨: البقرة[ ^ %sπsW≈n=rO &ÿρã�è &: حنو
 ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9$#uρ&:  وقولـه  ]٧٥: ص[ ^yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î$&: حنو قوله تعاىل  ، أو ألن ظاهره التشبيه   ، ]٦٧: البقرة[

7M≈−ƒÈθôÜtΒ ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ ^ ]٦٧: الزمر[وحنو قوله  :&ª!$# ä—Ì“öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ^ ]١٥: البقرة[. 
 . ٢٤١املنهاج ص.  اإلمام حيىي واإلمام املهدي)٣(
 .  فيكون حمكما)٤(
 .  أي ال يعلم فيكون متشاا)٥(
 . وال أريد به خالف ظاهره حىت يكون متشاا،  ألنه ال ظاهر له حىت يكون حمكما)٦(
 . ٢٦ر اإلمام احلسن بن عز الدين يف القسطاس ص هذا اختيا)٧(
 .٢٦قسطاس ص. ]٢٨: األعراف[ ̂) /Ÿω â�ß∆ù'tƒ Ï!$t±ósxÿø9$$Î #$!© (�χÎ&:  وحنو)٨(
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)٦٩( 

& 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οt�Ïß$ tΡ ^ ]٢٣: القيامة[&ß≈ oΗ÷q §�9$# ’ n? tã Ä ö̧�yèø9$# 3“ uθ tGó™$#^
)١( 

]٥: طه[
)٢(

 )    ا الآِن مِفي القُر سلَيو  ى لَهنع٣( م(( )٤(
)٥()٦()٧(




))٨(خالفًا ِللحشِويةِ (

                                                                                       

 .٢٦قسطاس ص. ]١٦: اإلسراء[^ tΡö�tΒr& $pκ�Ïùu�øIãΒ$&:  وقوله تعاىل)١(
 . لوقوع اخلطاب به)٢(
. ٤٤٩ص١ح غ . كاملهمالت) * (٤٤٩ ص١ح غ.  حمال هذيان وهو نقص والنقص على اهللا تعاىل ه ألن )٣(

 . وكذلك السنة ليس فيها ما ال معىن له
وألن خالف ، ة اخلي بل له معان مستقيمة إما حقيق:بل معانيه واضحة اخل:  موضع قوله الظاهر أن يقال يف    )٤(

 على قول من تأول نياوكان هذا مب،  ال يف الظهور والوضوح نظ القرآا جلميع ألفاملخالف يف ثبوت املعاين
 . واهللا أعلم،  وذلك مذكور يف بعض شروح اجلَمِعهكالم املخالف بأن مراده أن له معىن لكن ال نعلم

 . كاملتشابه به كالصالة مبعىن الدعاء.. كاحملكم )٥(
 .  كالصالة لذات األركان واهليئات)٦(
 . كالدابة فإا صارت عرفًا لذوات األربع)٧(
لكثرة روايتهم  : وقيل. واجلسم حمشو ، ألن منهم اسمة  ؛ ختلف يف احلشوية فقيل بإسكان الشني      فائدة ا  )٨(

واملشهور أنه بفتحهـا   . فكأم منسوبون إىل حشو الكالم    ، وقبوهلم ملا ورد عليهم من غري إنكار      ، األخبار
ردوا هؤالء :  رديا فقالألم كانوا جيلسون أمام احلسن البصري يف حلقته فوجد كالمهم؛ نسبة إىل احلشاء

 .٤٥١، ٤٥٠ص١ح غ . ومنه األحشاء جلوانب البطن، إىل حشا احللقة أي جانبها واجلانب يسمى حشا 
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شرح سـيالن   . غري ذلك : وقيل. أمساء للسور : أن هلا معاين لكن اختلف املفسرون فيها فقيل       :  واجلواب )١(
 .على القسطاس

 .  القرآن عبارة مقدمة البحر نقال عنهم يف بعض)٢(
أا أعالم للسور وضعت للتمييـز كزيـد       : األول: اختلف الناس يف معاين أوائل السور على أقوال شىت         )٣(

، والالم من لطيـف   ، فاأللف يف أمل من اهللا    ؛ أا مأخوذة من أمساء اهللا تعاىل وإشارة إليها       : الثاين، وعمرو
وروي ذلك عن ابن عباس ومثلـه       . طيف املهيمن واهللا الل : فكأنه قال ؛ وهي مقسمة ا  . وامليم من مهيمن  

وكان الصادق وابن عباس يصرحان بأن اسم اهللا األعظم يف هـذه            . رواه البزار عن الصادق يف كهيعص     
أا جمموعة من أمساء اهللا تعاىل      : الثالث. وإليه أشار القاسم عليه السالم يف كتاب مديح القرآن        . األحرف

واهللا وجربيل وحممد أن    : كأنه قال ، وامليم من حممد  ، والالم من جربيل  ، اهللافاأللف من   ؛ ومالئكته وأنبيائه 
القـرآن  : كأنه قـال ، أا مقدمات أمام السور زيادة يف الداللة على إعجاز القرآن      : الرابع. ذلك الكتاب 

 أيب وهذا قول، وهم ال يقدرون على اإلتيان مبثله، مؤلف من هذه احلروف اليت يؤلف الناس منها كالمهم    
وأقسم اهللا ا لفضلها ، أن املراد ا هي احلروف نفسها على حقيقتها: اخلامس. العباس يف الرد على املشبهة

وعظم حاجة الناس إليها ألم يقتدرون ا على العلوم ويضبطون ا العقود ويفهمون ا ما يف الضـمائر            
 ؛وهي دوال على األربعة عشر األخرى، شر حرفا ويبلغون ا إىل حاجام ومجلة ما ذكر اهللا منها أربعة ع  

وللناس فيها أقوال .وإىل هذا أشار أبو عبيدة يف كتاب ااز، إذ ما من حرف إال وله نظري من تلك احلروف
 .ب،  أ ٦١من شرح النجري على املقدمة ص. غري ذلك

 . يف القرآن أيضا)٤(
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، ير مع كون اللفظ بالنسبة إىل ذلك املعىن املراد مهمـل  ألن إرادة خالف الظاهر من غري بيان إيهام وتغر        )١(
 .١/٤٤٩. ح غ. وذلك ال جيوز عليه تعاىل

 .  إرادة خالف الظاهر)٢(
 ]١١١: االعراف [^µÅ_ö‘r& çν%s{r&uρ÷)&: قال تعاىل ، مشتقة من اإلرجاء وهو التأخري    :  يف الصحاح  ١/١٢قال اجلوهري    )٣(

وال لسقوطه بل أرجوها أي أخروهـا       ون األعمال سببا لوقوع العذاب      فسموا بذلك ألم ال جيعل    ؛  أخره أي
 uρ(βÎ¨&: ال دليل عليها حنو قوله تعاىل     ويجوزونَ شروطًا واستثناءات مضمرة     ) *. (١/٤٥١. ح غ . وأدحضوها

u‘$£∨àÿø9$# ’Å∀s9 5ΟŠÏtrb^ ] م  : قالوا ]١٤: اإلنفطـاروكذا ما يف . وا كفاراأو إن كان،  أن يعفو عنهم أو إال ، إن أراد عذا
 ]٤٣: البقر [^ θßϑŠÏ%r&uρ  nο4θn=¢Á9$##)&: يلزم مثل ذلك يف األمر والنهي والوعد فيلزمكم يف قوله تعاىل    : قلنا. آيات الوعيد 

 .٣٩ص. ح حابس. إن شئتم أو إن مل يشغلكم عنها أرب وذلك انسالخ من الدين وتلعب بكالم احلكيم
 فينظر ،  والوعيد كما ذلك مصرح به يف غري هذا الكتاب إمنا خالفهم يف آيات الوعد)٤(
 .١٩١قاموس ص. من دون اهللا تعاىلاجلبت بالكسر الصنم والكاهن والسحر والذي ال خري فيه وكل ما عبد  )٥(
 . أي املوضوعات )٦(
 . يعين يف ااز )٧(
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كأنه أشار . ١٣٢فصول ص. ألخريةعن ما يف العرضة ا) * (٣٣ح حا ص.  فيكفر مدعي الزيادة والنقصان)١(
فقد صـح   ، وال شك أن القرآن نِسخ منه أو غُير فيه يف العرضِة األخرية           : إىل ما ذكره اجلزري حيث قال     

: قال يل ابن عباس: بن حبيش قالوروينا بإسناد صحيح عن زر ، ابة النص بذلك من غري واحد من الصح
 يعين يف كل عـام      #فإن جربيل كان يعرض القرآن على النيب        : قال، اآلخرة: قلت؟ أي القراءتني تقرأ  

يعين ابن مسعود ما نِسـخ  ،  مرتني فشهد عبداهللا#فعرض عليه يف العام الذي قبض فيه النيب    : قال، مرة
كيف يدعى اإلمجاع واإلمامية : فإن قيل، بإمجاع بني املسلمني ) *. (س ل. فقراءة عبداهللا اآلخرة؛ وما بدل
اإلمامية فيـه  : يدعى اخل قال: فصول وشرح صالح عليها قوله    . ال اعتداد خبالف اإلمامية   : قلنا؟ ن  خمالفو

وإمنا يعرف زيادته ونقصـه مـن   ، وهلذا يروى أن سورة األحزاب كانت وقر بعري       : قالوا، زيادة ونقصان 
: ي من اإلمامية  قال الطربس . ١٦١حاشية فصول ص  . وقد رده القاضي عبداهللا بوجوه أربعة جيدة      . أئمتهم

وقوم من احلشوية العامة    . وأما النقصان فقد روى مجاعة من أصحابنا      ، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطالنه     
روايات الزيادة والـنقص    : أقول. والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه    ، أن من القرآن تغيريا أو نقصانا       
 .بقلم احملقق. ميعوهي مضعفة ومتروكة عند اجل، جاءت يف كتب السنة واإلمامية

؛ داللة قوية على أن البسملة من القرآن آية من كل سـورة           ^:ßøtwΥ $uΖø9̈“tΡ t�ø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏÿ≈ptm (ΡÎ̄$&:  قالوا )٢(
ولو ظن أن الصـحابة  ، وال معىن له إال الصيانة عن التغيري بزيادة أو نقصان      ، ألن اهللا تعاىل قد وعد حبفظه     

م نقصوا وهو يوجب خروج القرآن عن احلجيةزادوا لظن أ. 
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) لُ النيب٤(#قَو( ،هقِْريرتلُه وِفعو)؛ )٥لُ ظَاِهرفَالقَو(، 
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)وهو( )ااهأَقْو(
)٧(

)٨(
                                                                                       

إذ سنة كل أحد ما عهدت منه احملافظة عليه واإلكثار منه سواء كان ذلك من األمور احلميدة أو غريهـا              )١(
 .الطريقة والعادة وهو حسن تأمل:  وغريه١٣٦يف األساس ص) *. (١/٤٥٤. اهـ ح غ

 .٨٥اللني أي طرائق يف الكفار بإمهاهلم مث أخذهم اهـ ج )٢(
 . خيرج القرآن وسائر املعجزات )٣(
 .٢٢ / ٢وقد صرح به عضد الدين ،  غري القرآن #واملراد بقول النيب  )٤(
واألوىل ذكره مع ذكر التقرير ألنه قي سياق حصر السنة وهو من مجلتها اللهم ، ومل يذكر املصنف الترك      )٥(

ذهب بعض العلماء وقواه السبكي فال بأس اهـ ح حـا       إال أن يكون مبنيا على أن الترك ِفعلٌ كما هو م          
 . لكن ذكره للترك بعد ذكره الفعل يف حقيقة التأسي يقضي بعدم اندراجه يف الفعل. ٣٩ص

ليخرج ما ال يستفاد ،  حقيقة املفيد هنا هو اللفظ املشتمل على نسبة تامة بني اجلزئني املستفاد منهما حكم     )٦(
 .ومباحثُه األمر إخل: قولهوقد أفاد هذا ب. منه حكم اهـ

 . إذ حكاية الفعل حمتملة )٧(
 . كالعقائد العلمية )٨(
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 .٣٩ جهة من كان قادرا عليه اهـ حابس ص وحقيقتة ما وجد من)١(
والعصمة رد النفس عن    ) *. (٦٥ملكة اجتناب املعاصي مع التمكن منها اهـ تعريفات ص        : العصمة هي  )٢(

: قولـه . ٤٠حابس ص. عة مستمرا حلصول اللطف والتنوير عند عروضهماتعمد فعل املعصية أو ترك الطا 
وروى الـدواري  . هذا يدل على أن العصمة فاعلها األنبياء خالف ما حيكى عن بعض املعتزلة      ؛ رد النفس 

عن أئمة الزيدية أا من فعل اهللا على معىن أنه أسبل عليهم ألطافا خفية ميتنعون معها عن املعصـية اهــ         
وثبوا وقت التكليف عند مجهور املعتزلة وهو املختار عند أيب اهلـذيل  ) *(ن حابس على شرحه     حاشية اب 
 .٤ح حا ص. ومجهور األشعرية وقت النبوة. وأيب علي

 . متناعأي عدم اال )٣(
 . ةأي جتويز تلبسهم باملعصي )٤(
 . ٢٧٨قق صينظر ينابيع النصيحة بتحقيق احمل.  أبو علي وأبو اهلذيل ومجهور األشعرية)٥(
وقد أمجعت األمة على عصمتهم منه قبل       ، الثاين فيما هو كُفْر   : والذي يف شرح الغاية ما لفظه     ،  ينظر فيه  )٦(

 فلزمهم جتويز - وكل ذنب عندهم كفر -إال أن األزارقة من اخلوارج جوزوا عليهم الذنب ، البعثة وبعدها
 .١/٤٥٧. علم اهللا أنه يكفر بعد نبوتهبل حيكى عنهم أم يقولون جبواز بعثة نيب ي، الكفر 

مسعا عنـد   ، ومن عدا احلشوية مينعوا أي الكبائر بعد البعثة       : قال يف شرح الغاية   . لعله أراد إمجاع العدلية    )٧(
 .١/٤٥٧. وعقال عند العدلية، مجيعهم

 .١/٤٥٦. ح غ. رقة لقمةوسقوط املرؤة كسوحيكم عليه بدناءة اهلمة ، وهو ما يلحق فاعله باألراذل والسفَل )٨(
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 . لعله إمجاع العدلية )١(
ومنعها اإلمامية مطلقا كغريها من سائر املعاصي ). ٢٩٨ينظر اإلرشاد للجويين   . (قبل البعثة وبعدها مطلقا    )٢(

ووافقهم األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين وأبـو الفـتح      ). ٣١٣ينظر عقائدهم للمظفر بتحقيق الطرحيي      (
ومنعه أبو علي اجلبائي جرأة وتعمدا ملا فيه من التنفري وسقوط           ، ضي عياض وابن السبكي   الشهرستاين والقا 

وذلك ، وغلطا يف طرقه  ، لتقصري منهم يف النظر   ؛ واعتقادا لعدم القبح  ، وإمنا يفعلوا بالتأويل منهم   ، املنزلة  
 .١/٤٥٩غ ح . ووافقه والدنا قدس اهللا سره، شبهة خيرجون ا عن اجلرأة املمتنعة عليهم

 .١/٤٥. ح غ.  مبعصيةم وه،من الصغائر اليت ال توجب النفرة وهي اليت ال خسة فيها كشتمة )٣(
 . وعدة األكياس ، ٢٧٧ ينظر الينابيع )٤(
 .  يف اجلملة إمجاعا وإن اختلف يف التفاصيل#جيب التأسي به  )٥(
وهو يستلزم حبكم ، من رسول اهللا أسوة حسنةواملعىن من كان يرجو اهللا فله : ١/٤٦٦قال يف شرح الغاية  )٦(

فالتأسي واجب ال جيوز تركه لوجوب ملزومه ، عكس النقيض من ليس له فيه أسوة حسنة فهو اليرجو اهللا
ـ    ـ      . وحرمة الزم نقيضه اه قوله وحرمة الزم نقيضه وهو . قوله لوجوب ملزومه وهو رجوى اهللا تعاىل اه

 .عدم الرجوى
ونقيض اجلزء الثاين أوال مع بقاء ، فني بأن جيعل نقيض اجلزء األول ثانيا قيضي الطرعكس النقيض تبديل ن )٧(

 كل ما ليس ب ليس ج وهـذا علـى    :كقولنا كل ج ب ينعكس بعكس النقيض إىل       ، الصدق والكيف 
 .الكيف أي االجياب والسلب: قوله. مذهب املتقدمني من املنطقيني
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)٧٦( 

)١(


)٢(
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) ِِميع٣(ِفي ج(  ِاِلـهأَفْع )٤( (
 )اِجلِبلَِّة رِفيِه أَم حضا و٥(ِإال م( (

)٦(


                                                                                       

 . ٤٣١ وحاشيته  ،٢٤٣الكرخي وغريه كالرازي اهـ فصول  )١(
 . ٦٠٥البخاري رقم  )٢(
وما علمنا وجوبه من أفعالـه  : قوله، مطلق مقيد مبا سيأيت  ) *. (وفيه ما فيه  ، ظاهره ولو مندوبا أو مباحا       )٣(

 . وما علمنا حسنه فندب، فظاهر 
: ١٦٧حه صقال السيد داود بن اهلادي يف شر. الكرخي ال تأسي به يف املباحات: ٥٦٦قال يف املعيار ص )٤(

 ^9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym©(ô‰s&: لنا عليهم قوله تعاىل) *. (إذ ال تكليف علينا فيها فال حكم هلا 
جيب ال : وقيل. ما أباحواستباحة ، وندب ما ندب، ظاهرها وجوب التأسي به يف إجياب ما وجب  ] ٢١: األحزاب[

 فعله  كانوا يرجعون إىل  ألن السلف   ؛ إال ما دل  : قوله. باللفظ. ه إال ما دل اخل    علينا التأسي به يف شيء من أفعال      
ووجوب الغسـل   ، وقُبلةُ الصائم ، كتقبيل احلجر األسود  ، املعلوِم صفته من غري ختصيص باب دون باب       

) *. (٤٦٤، ١/٤٦٣. ومل ينكر عليهم أحد فكان إمجاعا اهـ ح غ        ، اللتقاء اخلتانني وغريمها من الوقائع      
 فإن ظهرت قرينة تعني أحدها عِملَ ا وإال فعلى        ،  فواجب أو مندوب أو مباح     #وما وقع منه    : فصل

خلفائه كما تقدم ؛وال صغري،  للعصمة له عنه فال ميكن جتويزه؛ كبرياخلالف اآليت إن شاء اهللا تعاىل ال حمرم 
ا احتج أصحابنا على جماهد ملا زعم أنه يكره وهلذ؛  فبطل أن يكون أحدها، خلفائه أيضا؛وال مكروه، حتقيقه

.  الكراهةوفعله يقتضي عدم: قالوا،  دخل محاما يف اجلحفة فاغتسل منه   #بأن النيب   ؛ االغتسال باملاء املسخن  
على أنه مكروه ال ملا ذكره األولون بل لندرِتِه اهـ بضم النون ضبطه              #ال حيمل ما صدر عنه      : وقيل

 و ح سيد٢٧٣فصول ص. #ذا القول أي لندرة وقوع املكروه من أمته فكيف منه السبكي وهو القائل . 
 .٤٦٠/ ١أي ال خيلو جبلة ذي الروح وطبيعته عنه كالقيام اهـ ح غ  )٥(
ومن املص ثالثـة  ، والقعود متربعا ، وإطالة املضغ ، إصغار اللقمةوا ال هيئتهما من األكل باليمني  أنفسهم )٦(

وحينئذ سـبيله   . تهابل حلكمة اقتض  ا،  ا يتأسى به فيه؛ فأا ال تصدر عنه لكونه بشر         وغري ذلك مم  ، أنفاس
 .٤٣٢اهـ صالح على الفصول ص.  ملا عرفت؛ اإلباحة- أي يف األكل والشرب-سبيل أمته فيه
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)٧٧( 

) ِلمع ١(أَو(   ِاِئِصـهصخ ِمن هأَن )٢( (
)٥()٤()  واإلضِحيةِ )٣(كَالتهجِد(


)و( )ةورِل ِبصالِفع ِإيقَاع وأِسي ه٦(الت(ِلِفع )٧(ا لَهاعبِهِه اتجوِر ويالغ )٨((

)ِلذَِلك كُهرت ٩(أَو( ()١٠()كَذَِلك (


                                                                                       

إذ مل يتقرب املتقربون إىل اهللا مبثل ما افترض         ؛  باإلجياب زيادة الزلفى والدرجات    #وفائدة اختصاصه    )١(
 .٢/١٩٦جة احملافل . عليهم

وإىل تسع  ، والنكاح بال مهر وشهود   ، ] وهو تتابع الصيام بدون إفطار    [أو كان مباحا يف حقه كالوصال        )٢(
 حتـرمي   #ومن خصائصـه    . وحنو ذلك ، ونزع المته حىت يقاتل     ، أو حمرما كخائنة األعني   . زوجات

، وإباحة النكاح له وهو حمرم    ، وطهارة مائه ، با  وأن يدخل املسجد جن   ، وأن يتبدل ن  ، زوجاته على غريه  
وحترمي أكل البقول   ، والصالة بعد النوم من غري وضوء       ،والقتال يف احلرم ابتداء     ، ودخول احلرم بغري إحرام   

لبيك اللهم : وكان إذا رأى شيئا يعجبه قال. وي أن ميد عينيه إىل زينة الدنيا، ذوات الروائح كالثوم وحنوه
 يف سياق ما اختص     ٢/١٩٨قال يف جة احملافل     ) *. (٣٣الطربي  .  إال عيش اآلخرة اهـ ح     إنه ال عيش  

وكان حيرم عليه اإلمياء بالعقوبة خالف ما يظهر وهي خائنة األعني ملشاته :  من احملرمات ما لفظه#به 
 .وال حيرم ذلك على غريه إال يف حمرم، اخليانة

 . وهو قيام الليل )٣(
 .]١٥٩: أل عمران[ ̂) #$}öΝèδö‘Íρ$x©uρ ’Îû Í�ö∆F &: لقوله تعاىل )٤(
 .  أي ختيري نسائه بني مفارقته وزينة الدنيا وبني اختياره والصرب على الضراء)٥(
 لو #أال ترى أن النيب ، ألنه مع اختالفهما ال يعد الغري متأسيا مبا فعل؛  وإمنا اشترطنا املشاة يف الصورة)٦(

 .٤٢٨ح سيد ص. صلينا مل نكن متأسيني بهأو أمسك ف، صلى فصمنا
 . خترج املخالفة )٧(
 #كإيقاعنا يف الصلوات اخلمس على الصورة اليت أوقعها عليها الرسول           ) *. (خيرج االئتمام على رأي    )٨(

 .١٦٨ص. وعلى الوجه وهو الوجوب قاصدين اتباعه يف ذلك اهـ ح معيار للسيد داود
،  أما أنا فال أصـلي عليـه       #فقال النيب   ،  أن رجال قتل نفسه مبشاقص     مثال التأسي يف الترك ما روي      )٩(

 .٣٩٩٦٤ برقم ١٥وكنز العمال . ١٢٢ص٢والتأسي واجب يف الترك والفعل اهـ حبر 
 .٢٤٣ص. خرج االتباع فإنه بالقول والفعل ويف الفصول مها سواء )١٠(
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)٧٨( 

)١(



)٢()٣ (

)٤(
)٥(كَذَِلك( (

)  ـافَم (
)    ِمن هوبجا ونِلماِلِهعأَفْع ()فَظَاِهر () انِلما عمو هـنس٦( ح( (

)بدوِبِه فَنجونَ ود(
)ِةبالقُر دِفيِه قَص رِإنْ ظَه ()٧(

                                                                                       

بـل  : قلت. وال يظهر لذلك فائدة   ، أو حنو ذلك  : أعين قوله ،  هذا اللفظ  ١٧٩مل يذكر يف القسطاس ص     )١(
 .املندوب واملستحب غري مذكورين فال فائدة لالعتراض

وأن ما يؤذن هلـا     ، ألنه ثبت باستقراء الشريعة   ؛ مع شرح احمللي كالصلوات باألذان      .  لفظ مجع اجلوامع   )٢(
 .١/٦٦حملى . خبالف ما ال يؤذن هلا كصالة العيد واالستسقاء، واجبة

 .ال األمارة نفسها فال جتب اهـ حملى، األذان واإلقامة أمارة دلت على أن الصالة واجبةيعين أن فعل  )٣(
، وإن مندوبا فمنـدوب  ، إن واجبا فواجب  : ومثله يف الظهور كون الفعل بيانا مل فحكمه حكم املبني          )٤(

 .١٨١وإن مباحا فمباح اهـ معيار وقسطاس 
إمنا مسي موافقا ،  متابعة اآلخر مل يسم أحدمها متأسيا باآلخر   ومل يقصد أحدمها   ن ألن ما اتفق فيه شخصا     )٥(

 .٤٢٨حاشية سيد على الفصول ص. له يف فعله
أو مندوب فمندوب؛ ليفيد تبيني ،  مبينا لواجب فواجب نإن كا:  العبارة وما علمنا حسنه   كان األوىل يف   )٦(

 .حكم الفعل اهـ امالء سيد حممد الكبسي
وخمتار أئمتنا عليهم السالم : ٢٤٤قال يف الفصول ص. ٢/٢٢لف اختيار ابن احلاجب  هذا الذي ذكره املؤ)٧(

مثال حكايـة   . ال حجة يف حكاية فعله أو تركه إذا مل يعرف وجههما          : ومن مثة قالوا  ، واجلمهور الوقف 
، ١١٥٦سـنن أيب داود رقـم   . [ كان يرجع يوم العيد يف غري طريق الـذهاب #ما روي أنه   : الفعل

= 
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)٧٩( 

) )١(وِإالَّ فَِإباحةٌ (
)٢()كُهرتو (#)     وبجِفي الونِبِه ي را كَانَ أَم٣(ِلم( (

)٤(


)لُهِفعو(#) اِلم( )   َةاحِضي اإلبقْتي هنى عه٥(ن((


                                                                                       

. ال تأسي به إال مع معرفة الوجـه يف األصـح     : ٤/٢٧٣قال يف البحر وهامشه     ،  ]٩٤٣ رقم   والبخاري
ومل يرو أنه أنفق قبل     ، مل يدخل بعائشة إال بعد سنتني من يوم العقد        #ومثال حكاية الترك ما روي أنه       

قد حىت مرت   ها ومل تطلب بعد الع    ال نفقة للزوجة إن مل تسلم نفس      : فقال اإلمام حيىي والشافعي   ، الدخول
فـال  ، وحجتهم حكاية ترك مل يعرف وجهه     ، املذهب وجوب النفقة  : ٤/٢٧٣قال يف البحر    . ة لذلك مد

 .٤٤٢ذكر معىن ذلك يف حاشية الفصول ص. حجة فيه
ألن فعلـه  ؛ وإال فاإلباحة يف حقه وحقنا    : قوله) *. (مفيت، الحتمال االختصاص اهـ    ؛ بل الوقف : قلت )١(

؛ واألصل عدم الوجوب والندب   ، #وال حيرم لعصمته    ، ع من ارتكاب املكروه   ال يكره لشرفه املان   # 
واإلباحة . الحتمال الوجوب ؛ ال نسلم أن الندب يتعني يف األول      : قلنا) *. (فتعني اإلباحة اهـ ح ورقات    

 .٤٣٤اهـ ح فصول للسيد ص# ال تتعني يف الثاين جلواز اختصاصه به 
. إذ املباح ما استوى فعله وتركـه     ؛ فال يستقيم كون القصاص مباحا    ؛ العفو حسن يثاب عليه   :  لعله يقال  )٢(

 .يثاب عليه فيدخل يف قسم املندوب: قوله
وذاك حنو ، فكان لنا كذلك، ألنه قد استباح الترك؛ وال جيب علينا . إذ لو كان واجبا مل خيل به      ؛ عنه وعنا  )٣(

اللهم إال أن يدل دليـل علـى   ، لى اإلمامفال جيب ع، مل يقسم أراضي خيرب بني الغامنني#ما روي أنه    
ومثل ما ذكرناه يف تـرك      ، اختصاصه من دون أمته كان نسخا يف حقه دوم كتركه للقسم بني نسائه              

مع أن الغنيمـة    . ٤٤٢ح سيد ص  . أراضي خيرب إخل  : قوله. ٢٤٨والفصول ص ، ذكره يف اجلوهرة  ، الفعل
 .للمؤمنني وله

وإذا ارتفع الوجوب بقي اجلواز ، نفال؛ ألن املراد بأن الوجوب قد ارتفع  وال لكونه   :  الصواب حذف قوله   )٤(
 . على أصله فيما ليس أصله التحرمي

فلما استباحه كان لنـا     ؛ إذ ال جيوز ذلك يف حقه كما تقدم       ؛ إذ لو كان حمظورا ملا فعله     ؛  يف حقه وحقنا   )٥(
 .٤٧ص. حابس. كذلك
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)٨٠( 


)١(

فَـِإذَا  (#)التقرير()وأما  (
ِلم٢(ع( # ٍلِبِفع )ِرهِ  )٣غَي ِمن  (

)  و قَاِدرهو هِكرن٤(ولَم ي( لَىكَاِرِه عإن)٥( ،  سلَـيو
#؛  ))٧( كَاِفر ِإلَى كَِنيسة   )٦(كَمِضي

)٨()هغري هكَرال أنو (
)٩()١٠()١١(

                                                                                       

 . وهو ما استوى فعله وتركه )١(
 . وته مع عدم العلم فليس حبجة خالفا لبعض الظاهرية وأما سك)٢(
 . ٤٣٥ح سيد ص.  أو قول أو ترك بأن يصدر يف حضرته ويف عصره ونقل إليه نقال أفاد العلم)٣(
 .٣٠كافل الطربي ص.  ألنه لو مل يكن قادرا فال تأثري للسكوت جلواز إنكاره عند حصول القدرة)٤(
ألن املراد باإلنكار تقبيح الفعل وهو مقدور دائما ومل ؛  التقييد بكونه قادراال حاجة إىل:  قال احملقق اجلالل)٥(

ـ منقوال ، يرخص لألنبياء يف السكوت يف تقبيح القبيح وإن رخص هلم يف ترك اجلهاد يف بعض األحوال اه
 .من هامش العضد

 . وإصرار الفاعل على فعله، ه على حترمي#مما علم إصرار النيب  )٦(
مما علم أنه منكر له وترك إنكاره ) *. (ألم مقرون على ذلك؛ ر لسكوته اتفاقا وال يؤخذ منه شرعيةفال أث )٧(

 .١/٤٨٥. وبأن اإلنكار ال ينفع يف احلال اهـ ح غ، لعلمه بأنه علم منه ذلك؛ يف احلال
 .  لكن يتأسى به يف عدم اإلنكار على مضيهم إليها ؛ ألا تدخل يف عقد الذمة)٨(
 .#ي سكوت النيب أ )٩(
 . #أي النيب  )١٠(
قال . وصمته لسان: # يف ذكر النيب ٩٤ ومن مث قال أمري املؤمنني يف ج البالغة يف بعض خطبه رقم    )١١(

 إذا صمت يف حادثة ومل ينكرها حكم بأنـه   #يعين أنه   ): صالح املؤيدي : أي شارح الكافل  (الشارح  
 :قلت يف نظم هذا املعىن. و الرضاالسكوت أخ: ومن مث قيل، ارتضاها واستحسنها 

ــديهم   ــت ل ــوام وأن ــاب أق  إذا اغت
 

ــا   ــك معرض ــد ذل ــهم عن ــك عن  ومل ت
ــامتا    ــت ص ــاب وإن كن ــك مغت  فإن

 
ــو الرضــى   ــامعني أخ ــكوت الس  ألن س
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)٨١( 

) لَّ ذَِلكد()ِتِهاحلَى ِإب١(ع((


) ضارعال ت هأن لَماعاِلِه )٢(وِفي أفْع # .(



)٣(

)٤(
)٥(

#
)٦(
                                                                                       

إذ ثبت أن حكمه على الواحد حكمه ؛ ومن غريه أيضا،  على جوازه أي جواز ذلك الفعل من فاعله مطلقا)١(
أي ، ولكنه إن سبق حترمي لـه فنسـخ       ، سواء سبق ذلك الفعل حترمي له أم ال         ،  املختار على اجلماعة على  

فنسخ اخل إن مل ميكن التخصيص بأن تراخى وقتـا          : قوله. فالتقرير نسخ لذلك احملرم خصوصا أو عموما      
ـ      ) *(فأما إذا أمكن التخصيص محل عليه مجعا بني الدليلني          ، متسعا للعمل  ن أي على جوازه لفاعلـه ومل

صوابه جوازه أي كونه مشروعا وجوبا أو ندبا أو كراهة أو          ) *. (٢٥عضد الدين ص  . يشاركه يف السبب  
 .٣٥ص. إباحة للمقر اهـ طربي

 يف شرح الورقات أن التعارض يف االصطالح توارد معنيني خمتلفني على حمل واحد حبيث يثبت أحدمها ما     )٢(
 .ينفي اآلخر

أو ، أو خمتلفني يتصور اجتماعهما يف وقت كالصوم والصالة، لظهر يف وقتني كأن يكونا متماثلني كصالة ا)٣(
ال يتصور اجتماعهما يف وقت كصالة الظهر والعصر فال خفاء يف عدم التعارض إلمكان اجلمـع بـني                  

 .١/٤٧٠أحكامهما اهـ ح غ 
 . ٤٧٠/ ١كذا يف شرح الغاية . كصوم يف يوم معني وأكل يف آخر مثله )٤(
 .ا كصوم عاشوراء أي مندوب)٥(
 . مث مل يفعلها، أوجبتها عليكم مثال:  كأن يصلي ركعيت الضحى مث يقول)٦(
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)٨٢( 

)١() ضارعى تتمو
)٣() أَو قَولٌ وِفعلٌ فَاملُتأخر ناِسخ    ، )٢(قَوالِن

) صصخم أَو ()  أِريخِهلَ التفَإنْ ج ()ِجيحر٤(فَالت( (


) األخبـار ()٥()وطَِريقُنا ِإىل الِعلِْم ِبالسنةِ   (
)٦()يهو ()و واِترتم ـادآح(

                                                                                       

إما بالنظر إىل االستقبال فألن الفعـل ال يقتضـي          :  أي ال يكون الفعل الثاين ناسخا حلكم الفعل األول         )١(
ني أن يكون ناسـخا     وإما بالنظر إىل ما مضى فألن رفع ما وجد حمال فتع          . فال حكم حىت يرفع   ، التكرار

 .٢/٢٦اهـ سعد الدين على العضد . حلكم الدليل الدال على وجوب التكرار
 استقبل القبلة لقضاء احلاجة وأنه #وأما الفعل والقول فمثال ذلك أن ينقل إلينا أنه ، أما القوالن فظاهر  )٢(

وإن تأخر القـول    ،  تراخى فإن تقدم القول كان الفعل ناسخا للنهي إن       : فإن علم التأريخ  ، ى عن ذلك    
هال قيل يف : يقال. ٣٧ألنه إما ناسخ للفعل أو كاشف أنه خمصوص بالفعل دوننا اهـ ح طربي ؛ اعتمدناه

واألوىل االقتصار على النسخ ألنه البد مـن بيـان          . صورة تقدم القول بأنه حيتمل أنه خمصوص به فينظر        
 .مياختصاصه به اهـ من أنظار املوىل هاشم بن حيىي الشا

: وحقيقة البداء يف اللغة   . ألنه إن مل يتراخ وقتا ميكن العمل فيه كان من البداء وهو ال جيوز على اهللا تعاىل                 )٣(
رفع عني احلكم املأمور : أي يف اصطالح أهل علم األصول: واصطالحا. بدا األمر إذا ظهر: يقال، الظهور 

 مثاله، لغرض تنبه له بعد الغفلة    ؛ واملكان، والزمان، والفعل، والقوة  ، واملأمور به ، به مع احتاد اآلمر واملأمور    
عدة . مث يبدو له خالفه فيأمره بعكس ذلك، صل ركعتني أول وقت الظهر يف اجلامع: أن يقول السيد لعبده

 .١/١٠٣األكياس 
 هنـا ألن    وقرر ما ، فإن جهل التأريخ اطرحا   :  هذا خمالف ملا سيأيت للمؤلف رمحه اهللا من قوله فيما يأيت           )٤(

وأما بني القول والفعل فالقول أرجح على ، بني القولني) *. (الترجيح إذا أمكن فهو أوىل من االطراح فتأمل
 .٣٦طربي . املختار

 .  أي القول والفعل والتقرير والترك)٥(
دة سيدي  والذي هنا أعم فتأمل اهـ من إفا      ، فإن الذي سيأيت إمنا هو اخلرب الذي يف مقابل اإلنشاء         :  ينظر )٦(

وبيانـه أن   ، وهو ما احتمل الصدق والكذب    ، املراد باألخبار هنا مجع خرب      : يقال، إمساعيل بن إسحاق    
وكل هذا من قبيـل األخبـار        ، # أو حدثين فالن عن رسول اهللا        #قال رسول اهللا    : املخرب يقول 

 .ي حممد الكبسي فتأمل اهـ إفادة سيد#وليس املراد هنا باخلرب قول النيب ، املصطلح عليها 
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)٨٣( 


)١(

)اِترو٢(فَاملُت( (
)٣()٤(&§Ν èO $uΖù=y™ö‘r& $oΨ n=ß™â‘ #u�øIs? ^

 ِبنفِْسِه خبر جماعٍة يِفيد) ]٤٤: املؤمنون[
) الِعلْم ِبِصدِقهِ 


)٥(

)٦()ِدِهدِلع رصال حو (
                                                                                       

وإن كان مدلوله قطعيا إذ ال ،  وكذا املتلقى بالقبول وهو ما كانت األمة أو العترة بني عامل به ومتأول له       )١(
عبارة الفصـول   ) *. (٢/٢٤كخرب الواحد احملفوف بالقرائن اهـ ح غ معىن         . تنايف بني القطعي واآلحاد   
قـال يف   ،  يتواتر ومل يتلق بالقبول فمشهور مستفيض      فإن رواه فوق عدلني ومل    ، واآلحادي ما ليس مبتواتر   

إن : وغريمهـا ، ٢/٥٥وابن احلاجب   ، ٢/٣١وقال اآلمدي   . احلاشية هذا خمتار احملققني من أهل احلديث      
 .٣/١٠٣وغري املستفيض الذي رواته ثالثة أو أقل اهـ أسنوي ، املستفيض الذي زادت رواته على ثالثة

وإن مل يكن نصـا     . ومثله املتلقى بالقبول على األصح    ، نصا يف داللته كان قطعيا    فاخلرب املتواتر إن كان      )٢(
 .٥٤كذلك فظين كاآلحادي مطلقا اهـ حا ص

فأما مع  ، وال يقل التخلل بالكلية فيعد متصال       ،  أي مع تراخ بينها بأن ال يتخلل زمان كثري فيعد منقطعا           )٣(
 .٤٥٤عدم التراخي فهو املواصلة اهـ حاشية فصول ص

 . أي مشتق منه )٤(
وإمنا قيل بنفسه ليخرج خرب مجاعـة  : ١٢٥قال السيد داود بن اهلادي رمحه اهللا يف شرحه على املعيار ص       )٥(

وانضـم إىل خـربهم     ، علم صدقهم بقرينة ال تؤخذ من اخلرب كأخبار مجاعة دون عدة التواتر بقتل زيد             
الواحد نصـف   : خبار مبا عِلم ضرورة كقولنا    أو قرينة عقلية كاإل   ، املشاهدة لشق جيب وصراخ وحنومها    

 .أو حسية كخرب املخرب بعطشه، أو نظرا حنو العامل حادث، االثنني 
 .كالعدالة وحنوها )٦(
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)٨٤( 

)     الض الِعلْم ا أَفَادم ولْ هبوِري١(ر( ()٢ (




)٣(
)٤()٥(


واعلم

)٦(منهاومنها
                                                                                       

 لوقوعه ملن مل ينظر يف أحوال املخربين من العدد وانتفاء املواطأة وحنو ؛ فالعلم احلاصل عن التواتر ضروري )١(
ولو كان نظريا ملا حصل     ، كالصبيان والبله الذين ال يتأتى منهم النظر بالضرورة       وملن مل يبلغ حد النظر      ، ذلك

عادة فإن من القرائن ما يلزم اخلرب من أحوال يف اخلرب واملخرب عنـه              ) *. (٢/١٤لغري الناظرين اهـ ح غ      
ري القـرائن   وإما بغ ، ومنها ما يزيد على ذلك من األمور املنفصلة       ، ولذلك يتفاوت عدد التواتر     ، واملخرب  

 .٢/٥٢كالعلم مبخربه ضرورة أو نظرا اهـ عضد 
 اجلنس  واملراد، باختالف املخرب    يف حتصيل العلم     - أي عدد التواتر   -قال يف الغاية والشرح والصحيح اختالفه      )٢(

ويف انتفاء تلك الصـفات     ، كدخاليل امللك إذا أخربوا عن أحواله الباطنة      ، على املخرب به عادة   ) املخربين(
وال حيصل آلخر بذلك    ، مجاعة فكم من سامع حيصل له العلم خبرب         و ذلك باختالف املُخبر وهو السامع،     وحن
إذ ال خيفى علـى     ؛  عنه ِرِبخوذلك الختالفهم يف تفرس آثار الصدق واإلدراك والفطنة باختالف املُ         ، اخلرب

ين والسامعنيِركذا اختالف املخِبو،  يف العلم خبرب أقل أو أكثر الختالٍفالذكي أن االختالف فيه موجب. 
 .٥٤/ ٢العضد .  على رأيناه وال بعد،إنه نظري:  أي ال قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول)٣(
 . ليخرج من دائرة الشهادة )٤(
 (βÎ&: قال تعاىل، عشرون : وقيل. ألم جعلوا ذلك ليحصل العلم خبربهم؛  بعدد نقباء موسى عليه السالم )٥(

ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρç�ô³Ïã tβρç�É9≈|¹^ ]عنـد  (أربعون عدد اجلمعـة  : وقيل،  وذلك ليفيد خربهم العلم    ]٦٠: األنفال
للعلم خبربهم إذا رجعوا فأخربوا قومهم اهــ    ؛ الختيار موسى عليه السالم هلم    ؛ سبعون: وقيل، )الشافعية
 .٢/٥٤عضد 

  .ني ثالثة راجعة إىل املخربين وواحد إىل السامع )٦(
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)٨٥( 

أمافمنها
)١(

)٢(: ومنها



)٣(ومنها)٤(

                                                                                       

ألم قطعوا بنقص ؛ من قليل أو كثري ما مل ينقص عن مخسة عند أئمتنا عليهم السالم والشافعية والباقالين            ) ١(
ألنه اعترب اجلماعة مـع     ؛ ظاهر املختصر يقضي بتجويز حصول العلم بالثالثة      : قلت. ٥٦حابس  . األربعة

قال يف املعيـار  . ألم قطعوا إخل: قوله. وذلك حمتمل للنظر  ، وأقل اجلماعة ثالثة على األشهر      ، إفادة العلم 
وال حيصل بأربعة   : ١٢٨قال السيد داود يف شرحه      . وأقل من جيوز حصوله خبربهم مخسة     : األكثر: ٤٧٤

كما جتب التزكية يف األربعة من شـهود  : وال يقال، فال حيتاج إىل التزكية، وإال حلصل بقول شهود الزنا  
إن اخلمسة قد تفيد العلم فال جتب التزكية اهـ باللفظ  : ألنا نقول ؛ فرقوال وجه لل  ، الزنا جتب يف اخلمسة   

أال ترى أن عائشة ملا ، فما من عدد إال وميكن التواطؤ، ألجل أحواهلم من كثرة وغريها ال مبجرد الكثرة) *(
ذكره ألجل خرب ؛ مرت باحلوأب نبحتها كالا يف خمرجها على أمري املؤمنني عليه السالم فهمت بالرجوع    

 فتماأل عبداهللا بن الزبري يف أربعني رجال من خيار العسكر على الشهادة أنـه لـيس                 #هلا رسول اهللا    
، وال شك أن األربعني عدد كثري    ، وهو أول شهادة زور وقعت يف اإلسالم      ، احلوأب باحلاء وإمنا هو باجليم    

حنـو أن يكونـوا يف   ) *(متناع وأن خربهم تواتري حيث مل يكونوا على حال جيوز يف مثلها التواطؤ واال      
ـ ح معيار ص، جهات شىت وال جيتمعوا قبل تأدية اخلرب  .٤٧مع القطع بأنه ال غرض هلم فيما أخربوا به اه

 :قال الناظم، احلواس الظاهرة مخس والباطنة مخس  )٢(
       وذكر مث حفـظ فهـي مخـس   خيــال مث وهــم مث فكــر   
        وذوق مث خامســهن ملــس  م  ومســع مث إبصــار وشــ  

 . فاملفيد للعلم هو الدليل العقلي ال أخبار املخربين )٣(
وأما أنه ال بد إذا روى احلديث       . ٢٥٣ يف عدم النقص عن أقل عدد حيصل العلم خبربهم اهـ فصول ص            )٤(

 ولـيس  ،ائةونقل عشرة عن م   ،  بل يكفي نقل مخسة عن عشرة        ،عشرة أن ينقله عنهم عشرة فال يشترط      
االسـتواء يف  : د ابن احلاجب يف هذا الشرط    اوقد سبق إىل بعض األوهام أن مر      . املقصود إال كمال العدد   
 اخل يعين عـدد     دالعد: قوله، ٤٥٦ح سيد على الفصول ص    . رِكبل إمنا أراد ما ذُ    ، احلقيقة، وليس كذلك  

 . التواتر وأقله مخسة
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)٨٦( 


وأماأحدمها

)١(
الثاين

)٢(


 )٣()٤(
)٥(


)٦()٧(

                                                                                       

 .  كالسماء فوقنا)١(
كاملعتزلة فإنه ملا سبق إليهم اعتقاد إمامة أيب بكر مل حيصل : قال، إلمام املرتضى املوسويهذا الشرط زاده ا  )٢(

واعتقاد إمامة أيب بكر لشبهة اهـ وهذا شرط ، هلم العلم بإمامة علي عليه السالم وإن كان اخلرب ا متواترا       
وإن كان منكرا له فالسبب    ، برةإن كان معترفا بتواتر اخلرب فإنكاره مكا      : ألن الذي سبق له اعتقاد    ؛ فاسد  

 .٤٥٩منتف عنه اهـ ح سيد على فصول ص
 . ٥١٣. وأبو داود رقم، ١٧٥٢مسند أمحد رقم )٣(
 .هذا أوىل ؛ ألن حصول املانع ال خيرج املقتضي عن كونه مقتضيا) *.( أئمتنا واجلمهور)٤(
وط املذكورة أفاد العلم ضرورة     ومىت متت الشر  : ١٢٨ ولفظ شرح السيد داود بن اهلادي على املعيار ص         )٥(

. ومعىن الضرورة أن اهللا تعاىل خيلق العلم الضروري عند حصول الشروط املعتربة مبجرى العادة. أو استدالال
 .ومعىن االستدالل أا شروط يف نفس حصوله فيجب تقدم معرفتها

 .  األوىل حذف اهلمزة ؛ ألن فقدان الشرط هو سبب عدم التواتر)٦(
الشرط ما يتوقف عليه غريه فيلزم توقف حصول العلم على هذه الشروط وذلك من عالمـة                : لتفإن ق  )٧(

ال أن ضابط   ، ضابط العلم حبصول الشروط املعتربة املذكورة حصول العلم خبرب التواتر         : قلت، االستداليل
 .حصول العلم به سبق العلم بالشروط

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٨٧( 

 منها هي الشروط   فهذه
) ُلصحيو (

)  ِِر الفَاِسِق والكَاِفربِبخ (


ومنها : ومنـها :
)١(ومنها :)٢(ومنها :

)٣(
)٤(

)    ِونَ اللَّفظى دناملَع رواتتي قَدو .(
) اكَم

)٥( )  عِلي ِفي شجاعةِ 
                                                                                       

 بعد األنبياء إال األئمة االثنا عشر مال معصوم عنده، نع الكذب اشترطته اإلمامية واال مل ميت، يف أهل التواتر )١(
 وهو دخول يف السفسطة اهـ ح سيد على يقع تواتر بعد اإلمام الثاين عشر، باطل ؛ إذ يستلزم أن ال        ووه

 . ٤٦٠الفصول ص
 يؤمن تواطؤهم   وذلك ألن أهل التواتر إذا مل يشتملوا على أهل الذلة مل           ؛وقد اشترطه اليهود  : قال القرشي  )٢(

ـ ح غ ، على الكذب لغرض  .٢/٢٠خبالف ما إذا اشتملوا عليهم فإن خوف مؤاخذم بالكذب متنعهم عنه اه
 .  ما حيصل العلم خبرب بلد بل سكة وجامعاوليس بشئ ؛ فإن كثري، ليكون أبعد من التواطئ )٣(
ر لفظا ومعناه خمتلف كخربي الغـدير       أو متوات ، وينقسم إىل متواتر لفظا ومعىن كنصوص السنة املتواترة        )٤(

واألقسـام الثالثـة    ، ٥٧ومتواتر معىن ويف لفظه اختالف وهو ما ذكره املؤلف اهـ ح حا ص            ، لـة واملرت
 . املذكورة يعمل ا يف أصول الدين وفروعه

ـ          . فتعلم وإن مل يعلم شيء من تلك القضايا بعينه         )٥( ى واحلاصل أنه ال شيء من الوقائع بانفراده يـدل عل
بل القدر املشترك بني اجلزئيات وهو الشجاعة والسخاوة       ، الشجاعة والسخاوة مبعىن حصول العلم ا منه        

بل مبعىن ، كيف وهو آحاد ، ال مبعىن أن شيئا من الوقائع اجلزئية معلوم الصدق قطعا، هو الدال وهو متواتر 
 .١٤١س صأن القطع بالقدر املشترك حيصل من مساعه بطريق العادة اهـ قسطا

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٨٨( 


)١()٢(

)و () ٍاِتمح ود٣(ج( (

)٤ (

)٥(
)٦(

                                                                                       

مل يتواتر من قتاله يف وقائعه يوم بدر وأحد وحنني وخيرب وغريها إال قتل مجاعة يسرية ونقل آحادا أنه قتل      )١(
؛ وجمموع هذه األخبار تستلزم شـجاعته     . أقل: وقيل. أكثر: وقيل. إىل تسعني ألفا  : وقيل. كذا وكذا ألفا  

العلم بشيء منها   : يقال ، ١٣٢ر للسيد داود ص   شرح معيا . وإن مل تعلم كلها   ، لكونه قد علم شيء منها      
 .ليس بشرط

وذلك ألن الشجاعة من امللكات النفسانية فيمتنع أن تكون نفس اهلزم احملسوس أو جـزءا منـه لكـن           ) ٢(
الشجاعة الزمة جلزئيات اهلزم والقتل يف الوقائع الكثرية فتكون داللة اهلزم وحنوه يف الوقائع الكثرية علـى                 

 .٢/٢٢ق االلتزام اهـ ح غ الشجاعة بطري
فإن ما حيكى عنه من عطاياه من اخليل واإلبل والعني وحنوها تدل بالتضمن على : ٢/٢٢ لفظ شرح الغاية )٣(

ويف ، إذ اجلود يف احلقيقة يطلق على امللكة النفسانية       ؛ وجعلت هذه داللة تضمنية من جهة الظاهر      ، جوده
أريد باجلود هاهنا ما هو الظاهر وهو إعطاء ما ينبغي ال لعوض            وقد  ، الظاهر يطلق على األثر الصادر عنها     

فيكون داللة كل واحد من خصوصيات اإلعطاء عليه بطريق ، فيكون جزءا من اإلعطاء املخصوص، مطلقا
ألن امللكـة   ؛ ولو أريد باجلود امللكة النفسانية مل تكن داللة كل إعطاء خمصوص عليه بالتضمن            . التضمن

 .أن تكون جزءا من اإلعطاء املخصوص بل تكون من الداللة االلتزاميةالنفسانية متتنع 
 . ٨٧/ ٣ يف هذه اجلزئيات اهـ أسنوي مبعناه )٤(
 . ٦١/ ٣األسنوي  )٥(
ات ال يدل علـى القـدر املشـترك    يئخيلص من لزوم أن كل واحد من اجلز     هذا اجلواب ال    :  وقد يقال  )٦(

قدر املشترك اهــ إمـالء    يات مقدار من األخبار يدل على ال      اجلزئاملراد  : واألحسن يف اجلواب أن يقال    
 . سيدي حممد الكبسي

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٨٩( 

)١(
 

)و()ــاِدي٢( )اآلح(


)٣(



 


                                                                                       

 . يف كل واحد )١(
أو أخربوا ولكـن ال يفيـد       ، إما بأن ال خيرب به مجاعة        ، ٥٥/ ٢منتهى  . وهو ما مل ينته إىل حد التواتر       )٢(

ئن الزائدة على ماال ينفـك اخلـرب   أو يفيد العلم ولكن ال لنفسه بل بالقرا، إخبارهم العلم ولو كانوا مائة  
 . املتواتر عنه

أنه ال جيب العمل    ، ٢/٥١وغاية السؤل وشرحها    ، ٢٥٧والذي يف الفصول ص   . هذا مذهب أيب احلسني    )٣(
العمـل  : حيث قال. ٢/١٠٦املعتمد . هذا مذهب أيب احلسني  : قوله. وهو املعمول عليه  ، به إال مسعا فقط   

 واجب عقال بدليل أن العقل يقضي بقبول خرب العدل يف           - وجوا عقال    بالظن يف تفاصيل اجلمل املعلوم    
فيحكم العقل بأن الطعام ال يؤكل وأن اجلدار ال ، وانكسار جدار يريد أن ينقض   ، مضرة أكل طعام معني     

للقطع ؛ وما حنن فيه كذلك   ، وذلك تفصيل ملا علم بالعقل إمجاال وهو وجوب اجتناب املضار           ، يقام حتته 
فإذا أفاد الظن وجب العمل ، وخرب الواحد تفصيل له   ،  بعث لتحصيل املصاحل ودفع املضار       #نيب  بأن ال 

بـل هـو أوىل     ، ألصل واجـب    أنا ال نسلم أن العمل بالظن يف تفاصيل مقطوع ا         : واجلواب. به قطعا 
ب القياس  فلم جيب مثله يف الشرعيات وال جي      ، سلمناه يف العقليات    . ومل ينته إىل حد الوجوب    ، لالحتياط

فلذلك أبطل قاضي القضاة هذا القياس حيث أشـار إىل أن العقليـات             ، عليها لعدم التماثل وهو شرط      
فإذا مل يؤمن كذب املخرب فيها مل يؤمن ، والشرعيات مبنية على املصاحل، واملعامالت مبنية على غالب الظن  

كون خصوصية األصل شرطا أو خصوصية لكنه قياس فال يفيد إال الظن جلواز ؛ الوقوع يف املفسدة سلمناه
 .٥٦- ٢/٥٥الفرع مانعا واملسألة أصولية ال جيدي فيها الظن اهـ ح غ 
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)٩٠( 

)دِسن١(م( ٌلسرمو)٢(
( 

 #)٣(#



)٤(#


)   ِفيدال يو() لُ ِبِه ِفـي ، )٥(إال الظَّنمالع ِجبيو( 

                                                                                       

أو إىل أحد الصـحابة ويسـمى       ، ويسمى مرفوعا    #  املسند هو ما اتصل إسناده من رواته إىل النيب         )١(
ابعني إذا اتصلت األسانيد    وأما أقوال الت  . #فاألول مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب           ، موقوفا  

هكذا ذكره اإلمام احلسن بن عـز  ، ١/٢٥٨ذكر ذلك يف تنقيح األنظار . م فإا تسمى مقطوعة ال غري 
املرفوع ، أو مرفوعا: قوله. ٥٨والظاهر أنه ال خالف فيه عند من أثبت التعبد خبرب الواحد اهـ حا       . الدين

، سواء أضافه إليه صحايب أو تابعي أو من بعـدمها  ؛ عال قوال له أو ف#من احلديث ما أضيف إىل النيب      
، إىل أحد من الصحابة اخل   : قوله. حابس. فعلى هذا يدخل فيه املرسل واملتصل     ؛ وسواء اتصل إسناده أو ال    

 .وما ذكر هو قول ابن الصباغ، #ظاهر كالم احملدثني أنه البد من اتصاله إىل الرسول 
فان كان الساقط الصحايب فقط فهو مرسل       . راو أو أكثر كقول التابعي    ما سقط فيه    :ومرسل وهو : قوله )٢(

وبعضهم يسمي مـا    ، أو معه غريه فكذلك عند الفقهاء واألصوليني وبعض احملدثني        ، اتفاقا وإن كان غريه   
وال يسمي شيئا من هذين ، وما سقط فيه أكثر من واحد معضال    ، سقط فيه راو واحد غري صحايب منقطعا      

 - ٢/٩٤ ومل يسمعوه منـه ح غ  #ومن املرسل ما يرويه أحداث الصحابة عن النيب  . النوعني مرسال 
يعين من املرسل املنقطع وهو مامل يتصل إسناده بأي وجه سواء ترك ذكر الـراوي مـن أول            : ومنه. ٩٥

. اإلسناد أو أوسطه أو آخره إال أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحايب كمالك عن ابن عمر               
واملعضل بفتح الضاد وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا . واملعلق ما حذف من مبدء إسناده واحد فأكثر

وقد عرفت أن ما ذكر من تعريف ، وقول الشافعي قال ابن عمر كذا ، #قال رسول اهللا : كقول مالك
متباينـة ومباينـة   ألن أهل احلديث جيعلوا أنواعـا    ؛ وإمنا خصصت بالذكر  ، املرسل شامل هلذه األنواع   

 .٢/١٠٠ح غ . وقد بينا شيئا من كالمهم يف صدر املسألة، للمرسل
 إمالء . يعين يف ذلك احلديث لئال خترج مرسالت الصحابة رضى اهللا عنهم )٣(
 .٥٩قسطاس وشرح حابس . الرباء بن عازب) ٤(
 . عند حصول شروط الرواية وانتفاء قرينة العلم)٥(
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)٩١( 

 )ِإذْ كَانَ   ؛ الفُروِع#  ادثُ اآلحعبي  () اِحيولِ إىل النبيِغ  ِلت
) األحكَاِم

)و()        منـهاهللا ع ِضـيِة رابحِل الصمِلع()١(


#)٢(





)٣(


)٤()٥(
                                                                                       

، وقد كرر ذلك منهم مرة بعد أخرى ،  االستدالل خبرب الواحد يف الوقائع املختلفة  بدليل ما نقل عنهم من)١(
 .١٤٢قسطاس ، وذلك يقضي باتفاقهم ، وشاع وذاع ومل ينكره أحد منهم وإال لنقل ذلك 

 .١٨٩/ ٩والبيهقي  ، ١١٤٩٠ برقم ٥٠٣/ ٤ العمال كنز )٢(
والـذي يف القـاموس   ، بفتح احلاء وسكون امليم ، ٤٨٣ ضبطه اإلمام املهدي عليه السالم يف املنهاج ص  )٣(

واألخرى أم عفيف ، فإنه ملا روى أنه كان عنده امرأتان إحدامها تسمى مليكة) *( أنه بفتحهما معا  ١٢٧٧
رمت إحدامها األخرى حبجر أو مسطح أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينها فقضى فيه رسول        

عود يرقق بـه    : وقيل، واملسطح بكسر امليم نوع من املالعق       . ه عمر  عمل ب  - بغرة عبد أو أمة      #اهللا  
 .١٤٣قسطاس ص. اخلبز

 ٤/٤٤٧ هذا هو الصحيح عند أهل احلديث ذكره يف جامع األصول            ٢/٥٢ح غ   .  ابن سفيان الكاليب   )٤(
  من أنه األحنف بن قـيس ٢/٥٩وما ذكره سعد الدين التفتازاين يف حاشيته على شرح املختصر     ، وغريه  

 .اهـ من مؤلفه. التميمي وهم
 ولكنه دعا له حني قدم عليه وفد بين متيم فذكروه # ومل يره   #أسلم على عهد رسول اهللا      ، التميمي )٥(

 .١٤٣قسطاس ص. له
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)٩٢( 

#)١(


)٢()٣(


#)٤(
أحدمها

)٥()٦()٧(
                                                                                       

 .ألنه مل ميلكها الزوج فال ترث منها شيئا؛ كان عمر يرى أا للورثة) *(امسه أشيم  )١(
كنت إذا  : ألنه روي عنه أنه قال    ؛ وحيتاط فيها ، خبرب اآلحاد  أنه كان يعمل     $واملشهور عن علي     )٢(

فإذا مسعت من غريه استحلفته فإذا حلف ،  نفعين اهللا به ما شاء منه      #مسعت حديثا من رسول اهللا      
وإمنا كان حيتاط يف ذلك   ، فدل أنه كان يعمل على أخبار اآلحاد        . وحدثين أبو بكر وصدق   ، صدقته

.  الراوي ممن ال حيتاج إىل االحتياط عليه أخذ خبربه من دون اليمني            فإن كان ، بأن يستحلف بعضهم  
 - ٢/٥٣ح غ   . وقد روي العمل بأخبار اآلحاد عن سائر الصحابة كعثمان وابن عباس وغريمهـا            

 .وعدالة الرواة للمحقق. ٥٤
 . يف أنه ال يوجب الغسل )٣(
وعمـل  . إنه ال ربا إال يف النسـيئة      :له  وترك قو ، كعمل ابن عباس خبرب أيب سعيد يف الربا يف النقد          )٤(

، وأنه ى من كان خارجا من البلد أن يدخل حىت يرتفع          ، الصحابة حبديث عبدالرمحن يف الطاعون    
وكذلك الغسل من التقاء اخلتانني رجعوا إىل       . وى من كان داخال أن خيرج فرارا منه وأطبقوا عليه         

ويكون هذا خمصصا   . ١٣٥عيار للسيد داود ص   اهـ من شرح امل   .  فعملوا به  #أزواج رسول اهللا    
Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠ &: لألدلة العامة الدالة على منع قبول خرب الواحد من حنو قولـه تعـاىل              s9 y7s9  Ïµ Î/ 

íΟù=Ïæ^ ]ا مسائل أصول الدين وحنوها مما املقصود فيه اليقني مجعـا بـني               ، ]اإلسراء: ٣٦ فيكون املراد
 .٦٤ح حابس ص. األدلة

 .  وهي إثبات أخبار اآلحاد حجة يعمل ا)٥(
 .  ألن ذلك أصل من أصول الشرائع)٦(
  .  ويكون حجة قاطعة لكون املطلوب به إثبات كون خرب اآلحاد حجة جيب العمل ا)٧(
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)٩٣( 

 :والثاين



))١(األصوِل()اآلحاِد ِفي   وال يؤخذُ بأخباِر    (
)٢()٣(

)٤(
)٥( &Ÿωuρ â‘ Ì“s? 

                                                                                       

 :عند قول الناظم، ٣١ قال يف الفواصل شرح منظومة الكافل ص)١(
ــي  ــدليل القطع ــه ال يف ال  قبول

 
ــب يف   ــريه وواج ــي ال غ  الفرع

ألن ؛ ال يف األصول، ألن املطلوب فيها الظن؛ وواجب قبوله اخل أي قبول اآلحاد يف الفروع    : ما لفظه قوله    
هكذا ذكره الناظم يف اهلامش خدمة لكالمهم وبيانا ملا نظمه على           . واآلحاد ال يفيده  ، املطلوب فيها القطع  

م معه كلية الدعوى من أن األصول ال يقبل فيها وقد تقدم يف تعريف أصول الفقه ما ال يت  . مقتضى مرامهم 
وخرب الواحد مقـدم علـى    . فإن بعض قواعد أصول الفقه مل تثبت إال بدليل ظين كإمجاع األمة           ، اآلحاد
ما كان يتوصل به إىل العلم كمسائل       : وقيل، بل العمل باخلرب اآلحادي من األصول كما ستعرفه         ، القياس

ال ما يتوصل به إىل العمل فيكفي فيه الظن كقواعد أصـول  ، الدليل القطعيأصول الدين ال يقبل فيها إال       
واحلق عدم  .  إىل هذا عند الكالم على أدلة العمل باملراسيل        ٢/١٤٨وقد أشار أبو احلسني يف املعتمد     . الفقه

 انتهاض الدليل القطعي يف مسائل االعتقاد كما قد أشرنا إليه يف باب العموم يف مسألة ال تعـارض بـني             
وقد ذكـر   ، وذكرناه يف باب االجتهاد يف الكالم على أن احلق مع واحد            ، عمومني يف املسائل القطعية     

 شيخنا الناظم يف األجوبة املرضية ما فيه كفاية
 . وغريه، مثل كون األمر للوجوب )٢(
 . هي الشهادتان وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان واحلج إىل بيت اهللا احلرام )٣(
 . فال بد من دليل يفيد العلم )٤(
وأما اآلحاد الصحيحة أن امليت يعذب ببكاء أهلـه فليسـت علـى    : ٢٠٢ قال النووي يف األذكار ص     )٥(

قـال يف الثمـرات     . أظهرها أن املراد إذا كان له سبب يف البكاء كأن يوصـي           ؛ وهلا تأويالت ، ظاهرها
ومـا ورد يف  :  ما لفظه]١٥: طـه [^ @t“ôfçGÏ9 ‘≅ä. ¤§øÿtΡ $yϑÎ/ 4tëó¡n“3&: عند قوله تعاىل يف سورة طه   ، ٤٥٧ص

= 
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)٩٤( 

×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t�÷z é& 3^ ]١٥ :اإلسراء[)١ (

#)٢(

 )َكَذو معا تاِد ِفيماآلح ربلُ خقْبا ال ي
 )٣( )ِبه البلْوى ِعلْما  

)٤(
                                                                                       

كمـا  ، أن املراد إذا أوصى أن يبكى عليه: األول: فيه تأويالت . احلديث أن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه      
 :قال طرفة بن العبد. بكينين وأنا أمسع: وهلذا إن عبداملطلب قال لبناته؛ كانت اجلاهلية تفعل

 ــب ــي اجلي ــقي عل ــِدوش بعــا أم م   ي
 

  ــه ــا أهلُ ــا أن ــانعيين مب ــت ف  إذا م
نعم )*. (إنه يفعل يف حال احلياة من الظلم والقتل       : أي مبا كانوا يقولون   ، أن املراد ببكاء أهله     : والتأويل الثاين  

وال يعتمـد  ، وإن وافق مل يكذب، يقطع بكذب ناقله إن خالف ما هو قطعي كما ذكرنا ومل ميكن تأويله  
. وإال اطرح، فإن كان ال بتعسف مل يكذب ومحل على السالمة        ، يف الداللة إذا خالف وأمكن تأويله     عليه  

 .٥٣للمحقق ص، وينظر عدالة الرواة. ٦٥ح حابس ص
 . ٦٥ح حابس. يف ذلك رد لألخبار الواردة يف تعذيب أوالد املشركني )١(
 .١٥٣الواحد قسطاس ص )٢(
إذا انفرد الواحد باخلرب عن شيء تتوفر الدواعي إىل نقل : وغريه) ٣١٦رفع احلاجب ص(قال ابن احلاجب  )٣(

كما لو انفرد واحد باإلخبار عن قتل خطيب على املنرب          ، وشاركه فيما يدعيه سببا للعلم خلق كثري      ،مثله  
. لنا أنا جند من أنفسنا العلم بكذبه قطعا. فهو كاذب قطعا خالفا للشيعة، يوم اجلمعة مبشهد من أهل املدينة

وأن بني ، ولوال أن هذا األصل مركوز يف العقول ملا قطعنا بكذب من ادعى أن القرآن عورض لكنه مل ينقل
 ما لفظه ال خفى أن هذا ١٥٣قال يف القسطاس ص) *. (١٥٤قسطاس ص. مكة واملدينة مدينة أكرب منهما

 عمود ذلك ورأسه بل أصله      ألن مسائل أصول الدين مما تعم به البلوى علما فإا         ؛ داخل يف صدر املسألة   
فمسائل أصول الدين وأصول الفقه القطعية وأصول الشريعة مما         . فال وجه لعده غري أول املسئلة     ، وأساسه

أو عمال وعلما ألفـاده     ، وال يؤخذ بأخبار اآلحاد فيما تعم به البلوى علما        : فلو قيل . تعم به البلوى علما   
 .املقصود وبني املختار من األقوال

أما ،  الرواية تدور على جابر بن مسرة السوائي وهو مل يذكر اسم أحد بل وقع احملدثون يف حيص بيصألن )٤(
ولو كان ما رووه ، روايات اجلعفرية االثين عشرية فأحصوا عنهم كل شيء حىت عدد شعر رؤوسهم تقريبا    

 .صحيحا الشتهر
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)٩٥( 

)١(
)٢ (

)٣(
)٤ ()٥(


 

)و()    ًالمى علْوِبِه الب معا تِفيم(


# )٦( )ِركَحِديِث مس الذَّكَ  (
                                                                                       

 .٢٧لنحل صشرح امللل وا. إىل بكر بن عبد الواحد من فرق اربة:نسبة  )١(
ولعل مراد احلنفية بعموم البلوى هو ما يكثر       : قال بعض احملققني  ) *. (أو أكثرهم : ٤٩٩حاشية فصول ص   )٢(

 . وكان يثبت به الوجوب على املكلف لو ثبت، تكرره 
ال وإ، إذ لو صح لنقل إلينا نقال مستفيضا لعموم التكليف به؛ ألن مثل ذلك مما تتوفر الدواعي إىل نقله عادة )٣(

إنه قد قبل خرب الواحد فيما تعم : إن قيل) *. (٦٥/٦٦ح حابس ص. جوزنا أن علينا صالة سادسة مل تنقل
 يا حممد   #جاء رجل من أهل البادية فقال للنيب        : وذلك ما رواه أنس قال    ، به البلوى علما وهو ممنوع      

عن ما حدثهم به     #النيب  مث أخذ يسأل    . صدق: قال، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك        
صدق أخرجه السـتة إال     : يقول #والنيب  ، وهو يقول مثل ذلك     ، الرسول من صالة وزكاة وحنومها      

إمنا قبـل  : قلنا. بإرسال الواحد #وقد صرح  ، وهذا احلديث يعد من أصول الشرائع ومعتمداا      ، املوطأ
معتمدا علـى   #فأرسله النيب ، ع األقطارألنه قد فشا اإلسالم وشاع وذاع يف مجي؛ اعتمادا على الشهرة 
 .من جوابات السيد حسن اجلالل. شهرته وذلك كاف

 .١٤٦شرح معيار للسيد دواد ص. والتشكيك يف األحكام وأخبار الدنيا )٤(
 .مل تستفض مل تتواتر ؛ قرينة ما سبق له من أن املستفيض من قسم اآلحاد: أراد بقوله )٥(
،  البيت عليهم السالم وأبو حنيفة وأصحابه لضعف األحاديث الواردة فيـه  وحديث مس الذكر رده أهل     )٦(

ال أبايل أنفي مسست أو ذكري أو : $وقال علي ، ال يصح خرب يف مس الذكر: حىت قال حيىي بن معني
 .١٤٦ح معيار للسيد داود ص. ملن سأله عن مسه بعد أن توضأ. هل هو إال بضعة منك: $وقال . أذين
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)٩٦( 

# )١(
)٢()٣()٤(#

)ِخالف()٥(


)٦(
)٧()٨(

)٩(
#

                                                                                       

وبسرة بنت صـفوان بـرقم   ،  من طريق عمرو بن شعيب عن عبداهللا بن عمرو      ٧٠٩٨برقم  رواه أمحد    )١(
وأما ما ، أعين من مس اخل   ، الظاهر أن املراد حبديث مس الذكر يف عبارات العلماء هو هذا          ) *. (٢٧٣٦٢

 .ذكره الشارح أوال فلم يرد ذا اإلطالق وإن كان مثاال ملا حنن فيه
 . ١٤٦٣ هريرة رقم  رواه ابن ماجة عن أيب)٢(
 .١٤٦شرح معيار للسيد داود . وكاجلهر بالبسملة يف اجلهرية )٣(
إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا             : (#خرب االستيقاظ وهو قوله      )٤(

وحـديث  . ١/٣٣٣وهذا لفظ أحد روايات مسـلم       . ١/١٦٠البخاري  ) فإنه ال يدري أين باتت يده       
 .٢/٧٦ستيقاظ أخرجه الستة إال املوطأ ذكره ابن ران يف ختريج البحر اال

لنـا عمـوم    . خالفا لبعض احلنفية كالشيخ أيب احلسن الكرخي وأيب عبداهللا البصري         ، وهو قول األكثر  ) ٥(
وهـو  ، واحلنفية أوجبوا به الوضوء     .  وشرحها ٢/١١٠ح غ   . وقبول األمة له يف تفاصيل الصالة     ، الدليل
 .٦٦ح حابس ص. فحجوا بهمنها 

 .١٥٨قسطاس ص.  الواحد فخرب الواحد أوىل بالقبولوأيضا قبل القياس وحنوه مع أنه اضعف من خرب )٦(
 . أي احتج املانعون )٧(
أقم عليه البينة فوافقه أبو سعيد اخلدري      : وقال) إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع       : (#قال   )٨(

 . حملى. ١٦٩٤ ص٣ مسلم ٥٨٩١ رقم ٥البخاري : لشيخانرواه ا. فقبل ذلك عمر
،  وذلك أن أبا موسى األشعري أتى إىل منزل عمر فقال السالم عليكم آدخل ؟ كرره ثـالث مـرات                   )٩(

 . ٥١٨منهاج ص. إنه من السنة فلم يقبل خربه حىت أتى بشاهد: فقال، فاستنكر عمر 
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)٩٧( 


)١(




)وشرطُ قَبوِلها   (
)٢(األول) :ُالَةد٣()الع(




)٤(


)٥(
)٦()٧ (

                                                                                       

 . أي لكون الرد لعدم الثقة ال غري )١(
 .٥٧/ ٢ح غ . ه وبعضها يف املخرب عنه وهو مدلول اخلربنفس )٢(
وهو قول اجلمهور   ، فمن ال تعرف عدالته وال مقابلها بأن يكون جمهول احلال ال تقبل روايته على املختار               )٣(

فالبد من حتقق عدمه ظنا كالكفر فإنا ال نقطع بعدمه يف اخلـارج           ، ألن الفسق مانع باالتفاق   ؛ من العلماء 
وملا كان اشتراط العدالة مغنيا عن اشتراط ) *(٦١ص. ح غ.  على الظن عدمه خالفا أليب حنيفةمامل يغلب

وينظر عدالة الـرواة    . ٢/٦١ح غ   . اإلسالم لدخول خصال الكفر يف الكبائر استغنينا بذكرها عن ذكره         
 .١٠٠للمحقق ص

 . ٣٦٧رفع احلاجب ص) ٤(
 . وشرعا )٥(
 . قميص ضيقة أكمامه )٦(
 .٨٣قاموس . مجعه جبب وجباب، ثوب معروف: اجلبة )٧(
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)٩٨( 

)١(


)٢(


)٣(





)٤(
)٥(

                                                                                       

إن لبسه  : يقال) *. (٧١٤قاموس  . ب أصله تالسان  معر،  والطيلسان مثلثة الالم عن عياض وغريه      الطيلس )١(
وإن مل يلبسه كذلك فال وجه ، مستهزئا بأهل تلك اهليئة اختلت عدالته لالستهزاء واالحتقار ال رد اللبس

 .شامي. ن تعديال لتشبهه باملؤمننيبل ال يبعد أن يكو، للجرح
 .ال يظهر عمومه بالنظر إىل األول: قيل )٢(
 .قسطاس. فال بد من نفي البدعة املتعلقة باالعتقادات )٣(
، وبعض الصغائر، واإلصرار على الصغائر ، الكبائر  : وإمنا تتحقق باجتناب أمور أربعة    : ٢/٦٣لفظ العضد    )٤(

 .١٣١ة للمحقق صوينظر عدالة الروا. وبعض املباح
هنا وها) *(، أو وصفه بالعظم، وقد ضبطت الكبرية مبا توعد عليه الشارع خبصوصه ) *(، والصغائر اخلسية )٥(

الناصر : %وبالثاين من أهل البيت    ، أصل هو أن األصل يف املعصية الصغر أو الكرب قال باألول الشافعية           
ويف شرحه للجالل ، ٢٦٠أفاد معناه يف الفصول . قوم دليلواملختار جتويزمها حىت ي، واملنصور باهللا وغريمها

فإن كان قطعيا وانضم إليـه  : فإذا قام عليها دليل، األصل براءة الذمة عن املعصية : األوىل أن يقال : ١٣٣
لعدم ؛ وإن مل يكن قطعيا فاألصل الرباءة عن موجب الفسق وهو الكرب          . وإال فملتبسة ، قرائن الكرب فكبرية  

ألنه أقرب إىل ماهيتها كما يف ؛ ولكون األصل يف املعصية املظنونة هو الصغر ؛ ألا مظنونة؛ عصيةالقطع بامل
 .الظنيةخمالفة الواجبات 
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)٩٩( 

)١()٢(
)٣ (

)٤ ()٥()٦(
$)٧ (

)٨(قيل
)٩()١٠(

)١١()١٢()١٣(
                                                                                       

 .  أصفهاين#عن أبيه عن رسول اهللا  )١(
 . ٦٣/ ٢تسع اهـ عضد  )٢(
 .أي يدب دبيبا اهـ رفو. اجليش الكثري الذي يرى لكثرته كأنه يزحف )٣(
 .نولو كافري )٤(
 .]٢٥: احلج[ ^/tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9Î*Î/ 5Οù=ÝàÎ&: لقوله تعاىل؛ وهو الظلم )٥(
 . حكاه يف الشايف، وزاد اهلادي عليه السالم أكل أموال الناس بالباطل )٦(
 .وذكر غريها معلوم، واهللا أعلم أن تعداد ما ذكر على جهة التمثيل ال على أن غريها ليس بكبرية : الظاهر )٧(

 βÎ) (#θç6Ï⊥tFøgrB t�Í←!$t6Ÿ2 $tΒ tβöθpκ÷]è? çµ÷Ψtã ö�Ïeÿs3çΡ öΝä3Ψtã&:  يف تفسري قولـه تعـاىل      ١/٥٠٣وقد روي يف الكشاف     
öΝä3Ï?$t↔Íh‹y™^  ]   ؛ هي إىل سبع مائة أقرب: فقال، الكبائر سبع :  عن ابن عباس أن رجال قال له]٣١سورة النسـاء

، ٢/٢٦١ينظر التفسري املـأثور     . وروي إىل سبعني  ، مع االستغفار وال كبرية   ،ألنه ال صغرية مع اإلصرار      
 .١٣٩وينظر عدالة الرواة ص

 . كأن يظهر منه أنه ال يبايل بفعلها وال يتحرز عن وقوعها منه )٨(
ولعله ، وترك ما عده كثري من العلماء صغريا كسرقة لقمة اخل ، وعبارة اإلمام املهدي عليه السالم يف الغيث       )٩(

 .إىل أن ذلك ال يستقيم على القول بعدم تعيني الصغرية، ما عده اخل : ولهأشار بق
فإنه قد عد ذلك وحنوه مجاعة كالناصـر    ، أخزاه اهللا : وقول القائل ألخيه  ، كاملكروه  ،  ال ماال خسة فيه    )١٠(

 . عادةلشخص ال ينفي العدالة إن مل يتخذوصدوره من ا، عليه السالم من الصغائر
 . ٦٩٩أصفهاين ص. دين إىل حد يستجرئ على الكذب لألغراض الدنيوية كسرقة لقمة إخل وركاكة ال)١١(
وقال فيه يف   ، واللُّقمة األكلة   : يف ديوان األدب للفارايب يف باب فُعل بضم الفاء وسكون العني ما لفظه             )١٢(

 .باب اهلمزة يف باب فعل األكلة اللقمة
 .١/٦٩٩ أصفهاين هو نقص امليزان واملكيال اهـ:  التطفيف)١٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٠٠( 



)١()٢()٣(

)٤(الثاين) و() : ب٥(طُالض( (
) ٦ (




)٧()٨(
)٩()١٠(

                                                                                       

 . أي على ما ال يليق به فال يصري جمروحا)١(
 . تعليل للزوم ما ذكره ملن ليس مقبول الرواية)٢(
 .للمحقق فهو شامل لبحثها) عدالة الرواة والشهود(نظر يف حتقيق العدالة كتاب  )٣(
 .٧٩ / ٢غ. أي رجحان الضبط )٤(
يث اللغة ال الضبط الباطن وهو معناه من حيـث تعلـق    الظاهر وهو ضبط اللفظ من ح     : واملراد بالضبط  )٥(

 .٦٧ح حابس. وهذا اتفاق حلصول الظن، ولو سها يف بعض األحوال، احلكم الشرعي به
 .اتفاقًا )٦(
 .٢٥٨القاضي وابن زيد والشافعية قالوا بالقبول إال أن يعلم سهوه فيما رواه اهـ فصول ص )٧(
 .أكثر أئمتنا واجلمهور اهـ )٨(
 . قائل اإلمام حيىي واملنصور باهللال )٩(
ذكر ) *. (٦٧وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة اهـ ح حا ص         : قال، $ورجحه اإلمام املهدي     )١٠(

، ولرد ابن عباس وعائشة قول أيب هريرة يف خرب االستيقاظ        ؛ ذلك ابن أبان الستواء غفلتهم وضبطهم عنده      
، ١/٦٤٠ومسـلم   ، ٤ اجلزء   ٣٣٧٥٩رواه البخاري    (وردها خرب ابن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله        

وما ذاك إال ألن طريقه     ، ومل ينكر ال على الراد وال على القابل       ، وقبول غريمها إيامها    . ٣/٣٢٦والترمذي  
مع املساواة ال ترجح طرق اإلصابة وال       : وقد يقال . وهو املطلوب ، وال إنكار فيما هو كذلك      ، االجتهاد

ألن الفرض استواء ؛ اعتماد قرينة اإلصابة رجوع إىل غري اخلرب وهو خالف الفرضو، حيصل الظن فال يقبل
= 
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)١٠١( 




)و()اِتهمادصم مدع(
)١()دِليالً قَاِطعا (

)٢(
)٣(


)٤(

                                                                                       

أما : وأما اخلربان فال داللة يف أيهما     ، الضبط والغفلة وال استواء هنا لرجحان ما عضدته القرينة على اآلخر          
، ردته ملخالفة القاطع  فإمنا  : وأما الثاين ، فكيف نصنع باملهراس  : ولذا قاال ؛ األول فألما رداه لظهور خالفه    

معيار للسيد . املهراس حجر منقور كاحلوض يتوضأ فيه: املهراس اخل:  قوله ١٥٧قسطاس  . وهلذا تلت اآلية  
 .١٤٨داود ص

الشرط الثالث يف قبول أخبار اآلحـاد  : ٦٨ى ما ذكره ابن حابس يف شرح هذا احملل حيث قال ص     لَواَأل )١(
ـ فإن خصصه قُ  : مث قال ،  التأويل إال بتعسف   هعدم مصادمتها قاطعا على وجه يتعذر مع        ومل يتعـرض    لَِب

وفقد استلزام  : وقوله، وعدم مصادمتها قاطعا  : قوله. إذ ال ينسخ القطعي بالظين وهو أخبار اآلحاد       ؛ للنسخ
 إذا ورد   :األول: هذان الشرطان للخرب اآلحـادي    :  أ ٣٥/  ب   ٣٤قال يف الفواصل ص   ، متعلقها الشهرة 

وقد ،  القطعيإذ ال يقاوم الظين؛  ميكن اجلمع بينهما بوجه من التأويل فإنه يرد وال يقبلمصادما للقطعي وال
فإن املرجوح منهما إذا عارض الراجح مبا سيأيت من         ؛ إن هذا ال خيص القطعي بل يكون بني اآلحاد        : يقال

تلزما للشهرة فإنـه يـرد   أن مدلوله إذا كان مس: الثاين. طرق الترجيح ومل ميكن اجلمع بينهما فهو مردود    
وذلك كقتل اخلطيب على املنرب وحنوه مما تتوفر الدواعي إىل          ، إذ العادة تقضي باشتهاره واستفاضته    ؛ أيضا
 ، وذاك بيان حلكمـه ،ألن املقصود هنا إفادة كونه شرطا للخرب اآلحادي      ؛ وليس هذا تكرير ملا سبق    ، نقله

 .وإن كان قد استفيد بطريق املفهوم
 .مبسح الوجه يف الوضوء:  يقولحنو أن )٢(
 .٢٦٢فصول ص. أو بوهم راويه،فيقطع بوضع كل خرب قضى بتشبيه أو جرب أو جتوير ومل ميكن تأويله )٣(
 .من غري تعسف )٤(
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)١٠٢( 

)و ()   َةرها الشلَِّقهعتاِم مِتلْزاس ١(فَقْد( (



)٢ (


)تالَةُودع تِصثْبخ٣() الش (

)٤(ولاأل
والثاين

                                                                                       

فإذا أخرب من حضر اجلمعة بأن اخلطيب قتل على املنرب وانفرد بالرواية مل يقبل لغرابة               ، لو كانت صحيحة   )١(
 .٦٩، ٦٨نقله املشاركون له ممن حضر اهـ ح حابس هذا األمر فلو كان ل

إذ هي مما تعم به البلوى علما فقط ؛ هذه األمثلة وإن كانت قد تقدمت يف أا ال يقبل اخلرب اآلحادي فيها        )٢(
هذا واألوضح فيه على مذهبنا   . إذ ال تنايف بني املقتضيات    ؛ ولكنها تصلح مثاال ملا حنن فيه     ، أو علما وعمال  

 .عة وحنوه اهـ امالخرب القر
وهو الصحيح من مـذهب  ، فال حيتاج إىل توثيق ، ومما تثبت به العدالة االستفاضة والشهرة     : قال اخلطيب  )٣(

 .١٢٤/ ٢الشافعي اهـ باللفظ من تنقيح األنظار يف علوم اآلثار للسيد حممد بن إبراهيم الوزير 
ووجه الترتيب أن الشهادة مضيق     : دالة قال ما لفظه   قدم يف شرح الغاية العمل بالشهادة على اإلخبار بالع         )٤(

فيها فال حيكم احلاكم ا إال مع قوة ظنه بالعدالة خبالف اإلخبار ا فإنه قد يقع ممن ال يبلغ ما عند احلاكم       
أعالها حكم احلاكم املشترط للعدالة : طرق: وللتعديل: ٢٦١ولفظ الفصول ) *.(٢/٦٨. من قوة الظن ا

 .لكذا أي لصحبيت له وخربيت به يف صحته ومرضه ويف حضره وسفره؛ هو عدل: مث قول املزكي، يبشهادة الراو
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)١٠٣( 

)ِتِهادهِبش كُمح١(ِبأن ي( اِكمح)٢(َالَةدِرطُ العتشي )٣( (
)٤(

)و() ِاِلمِل العمِتهِ ِبعاي٥() ِبرو( 



)٦(

)٧( 
) وِبِروايِة العدِل عنه  : ِقيلَ(


)٨()٩()١(

                                                                                       

 . وليس من اجلرح ترك العمل بشهادة رجل أو روايته الحتمال معارض: ٦٦/ ٢قال ابن احلاجب  )١(
هادته فتقبـل   وعلمنا حكمه ثبتت لنا عدالة احملكوم بش      ، يعين أن احلاكم إذا حكم بشهادة رجل أو امرأة         )٢(

واليبحث بعد ذلك عن عدالته إال أن يظهر منه بعد ذلك مـا يوجـب           ، وتقبل شهادته ، روايته عن غريه  
 .٤٩٣اجلرح اهـ منهاج ص

 .اللهم إال أن يطرأ أمر يوجب اجلرح،  وهو اتفاق )٣(
:  من قوله  ٦٧بس  وأما فاسق التصريح فال تقبل روايته إمجاعا اهـ ح حا         ، فاسق التأويل : واملراد بالفاسق  )٤(

 . وشرط قبوهلا العدالة
ومل ينقله إليه ،  يعين أن العامل إذا روى له رجل أو امرأة حديثا فقبل روايتهما وعمل مبقتضى ذلك احلديث       )٥(

كحكم احلاكم ، كان عمله بروايتهما تعديال هلما، غريمها وعلمنا أن ذلك العامل ال يقبل الرواية إال من عدل
إال من عـدل اخل     : قوله. ٤٩٣منهاج ص . وذلك واضح كما ترى   ،  النطق بالتعديل  ألن عمله جار جمرى   

 .٦٧ح غ . حمقق العدالة ال من اهول وهذا متفق عليه
 .  أي أو أمكن محله)٦(
 .بل احتياطا أو للخرب األول )٧(
 .٢/٦٨غاية . لألن الظاهر أنه ال يروي إال عن عد)*(سواء كانت عادته أن ال يروي إال عن عدل أم ال  )٨(
 . ٦٨/ ٢لكثرة من تراه يروي وال يفكر يف املروي عنه اهـ ح غ  )٩(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١٠٤( 


)٢ ()٣(

)٤(تنبيه


األوىل
)٥ (
)٦()١(

                                                                                       

  .٢/٦٦وإليه ذهب ابن احلاجب  )١(
ألن ذلك جيري جمرى النطق بالتعديل بال شك عند من استعمل عقله اهـ من مقدمة اإلمام القاسم بـن         ) ٢(

 .١٤ يف أصول الفقه ص$حممد 
 نه ال يروي إال عن عدل بعد التفتيش عن رجال أسانيده وشيوخه واستقصاء آثاره  إن كان املراد من عِلم أ)٣(

وإن كان باعتبار الغالب أنه يروي عن       ، ألن ما فرض أنه جمهول قد علم حاله       ؛ ورواياته فال تبقى له فائدة    
نه لـو  أل؛ ويبقى االحتمال، الحتمال أن من جهل حاله من املغلوب؛ العدول فهو يبعد عن تعديل اهول  

وإن كان املراد ، وما كان ليستر إال لريبة أوجبت اجلهالة، كان من أهل العدالة واحلفظ لظهر حاله واشتهر       
وتقليد من  ، كجهالة الراوي ، لكن على حد قبول املرسل من األحاديث      ، من يلتزم الصحة وحتملها فيفيد    

غالب رجاله بالثقة والعدالة واحلفظ على أنه البد أن يعرف أن مدعي الصحة يف كتابه قد عرف . روى عنه
وإال فال حكم لدعوى من ادعى الصحة لكثرة ااريح سيما يف مرسالت املتأخرين كما أفاده سـيدي                  

 . سيدي العالمة أمحد بن احلسني بن إسحاق رمحه اهللا بنوع تصرفة اهـ إفاد$احلسني بن القاسم 
دالة االختبار بغري واسطة أو بواسطة أخبار املختـرب ونعـين       والطريق إىل الع  )*(إمجاعا لعدم الوثوق بغريه      )٤(

فإن وقف يف احلالتني على ما      ، والسرور واحلزن ، باالختبار معرفة أحوال العدل يف حالة الرضى والغضب       
اخل و .. والطريق إىل العدالة: قوله. ٢/٦٦عرف من ماهية العدالة فهو عدل وإال فهو غري عدل اهـ ح غ         

 .أو شهرة املعصية، أو تواتر، أو إقرار، أو مساع، رح رؤية العنيالطريق إىل اجل
واختاره والدنا املنصور باهللا القاسم بن حممد قدس اهللا روحه صرح به يف             .  وهو قول بعض أهل احلديث     )٥(

 .٢/٦٢ح غ . أو شهادة عدلني ال حيملهما هوى، ويعترب يف اجلرح والتعديل الشهرة : قوله
وقد جياب أما لو كان شهادة العترب لفظها فيهما كسـائر           . ألما شهادة ) *(والشهادة  أي يف الرواية     )٦(

 . ٦٣/ ٢ح غ .الشهادات
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)١٠٥( 


)٢()٣(
)و()٤ ()اِحدكِْفي وي هِح)٥(أنعِديِل واجلَريف الت  (

)٦(
)٧(اجلهة الثانية


)٨()١()و (

                                                                                       

أي ال حيتاط ، حجة الثاين أن التعديل شرط للرواية والشهادة فال يزيد على املشروط        ) *( وهو قول األكثر     )١(
الرواية بواحد ويف الشهادة بـاثنني فيكـون   وقد اكتفي يف . فيه إال ما حيتاط يف أصله كغريه من الشروط       

 .٦٣ - ٢/٦٢تعديل كل واحد كأصله اهـ ح غ 
 . وكذا يف اجلرح،  وهو العدالة )٢(
 . يعين شاهد واحد)٣(
 . ٤٩٠املنهاج ص. $هو قول املؤيد باهللا والباقالين ورجحه اإلمام املهدي  )٤(
ألنه إذا الح أنـه  ؛ أن ال حيمله عليهما هوى    : دمهاأح: فرع وإمنا يقبل التعديل واجلرح من عدل بشرطني        )٥(

 يف ترمجة أمحد ابن عبداهللا أيب       ١/٥٢قال الذهيب يف امليزان     . فذلك ال يقبل  ، أو حلسد ، أو ملذهب ، لعداوة
أن : الثاين).  والصديقني %وما علمت أن عصرا من األعصار سلم أهله من ذلك سوى األنبياء             : (نعيم

فلو ، أو من املعروفني باخلري فال يقبالن فيهما،  من كان من كبار العلماء الصاحلنييكون فيمن حيتملهما أما 
أو قال بعدالة احلجاج مل يقبل اهـ ح      ، قال عدل يف الظاهر جبرح علي بن احلسني عليهما السالم مل يقبل           

 .٧٠حابس ص
ا القول بأنه يعترب الظـن يف       حجة هذ ) *. (٤٩٠ح معيار   .إذ ال سبيل إىل اليقني    ) *. (أي التزكية واجلرح   )٦(

إذ به حيصل الظن املطلوب وال      ؛ واجلرح والتعديل مها خرب عن عدل فيكفي الواحد       . العدالة ال العلم اتفاقا   
 .٢/٦٣إذ جياب بأما لو كانا شهادة العتِبر لفظها اهـ ح غ ؛ يعارض بكوما شهادة فيجب التعدد

 .٤٩٠ إذ حيصل به الظن اهـ ح معيار ص)٧(
: ألنه قال؛ وهو ظاهر إطالق والدنا أمري املؤمنني املنصور باهللا القاسم بن حممد قدس اهللا روحه،  من خارج)٨(

 „�Åe³t6sù ÏŠ$t7Ïã ∩⊇∠∪ tÏ%©!$# tβθãèÏϑtFó¡o÷&: لقوله تعـاىل  ؛ فإن تعارض اجلرح والتعديل فالترجيح مبا يظهر رجحانه       
tΑöθs)ø9$# tβθãèÎ6−Fu‹sù ÿ…çµuΖ|¡ômr& 4̂ ]٢/٦٧.  ح غ]١٨-١٧: الزمر 
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)١٠٦( 

) لَىأَو اجلَاِرح (
) ُلـداملُع ِإنْ كَثُر٢()و( 





)٣(وأما




)٤(
)٥()٦(

اجلهة الثالثة
                                                                                       

 .٢/٦٧ح غ . أو كان اجلارح أكثر فكالقول األول،  ال إن استويا)١(
ألنه إخبار عن حتقيٍق ِلحاِل ؛ ٢٦٢أما إذا كان عدد اجلارح أكثر فإنه يقدم باإلمجاع ذكره يف الفصول ص   )٢(

  .والتعديل خرب عن ظاهر حاله اهـ حاشية على الفصول، الشاهِد
أو عني اجلارح السبب ومل     ) *. (٣٦ص. ذهبهما واحدا يف أسباب اجلرح والتعديل اهـ فواصل       وكان م  )٣(

 .٢/٦٧ح غ . ينفه املعدل أو نفاه ال بيقني
 .٦٧/ ٢لعدم إمكان اجلمع املذكور اهـ ح غ  )٤(
أصفهاين على  . والتحفظ، وشدة الورع   ، والترجيح يتحقق بكثرة العدد   . ٦٧/ ٢بأمر خارج اهـ ح غ       )٥(

 .١/٧٠٩ ىاملنته
وأما كالم أهـل    . ٤٩٣هذا كالم أهل األصول واختاره اإلمام املهدي عليه السالم يف املنهاج ص            )٦(

احملققة مثال احملققة أن الدابة والولد إذا تنازعه        : قوله. اهـ منه . الفروع فيجب العمل باحملققة الناقلة    
فبينة ،  وأقام اآلخر البينة أا ملكه نِتجت عنده       اثنان وهو يف يد غريمها وأقام أحدمها البينة أا ملكه         

 .وبينة الشراء ناقلة، ألن بينة اإلرث مبقية على حكم األصل؛ الوالدة والنتاج أوىل
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)١٠٧( 

)١()٢(
)٣(


)٤()٥()٦(

)٧(
)٨(

                                                                                       

وجيب ذكر سبب اجلرح دون سبب التعديل وهو قول الشافعي واختاره والدنا املنصور باهللا القاسم               : قيل )١(
، ألن أسباب التعديل كثرية ال تنضبط؛ خبالف التعديل، ب اجلرحأي سب،  وذلك النضباطه$بن حممد   ا

وحتقيقه أن العدالة مبنزلة وجود وصف جمموع يفتقر إىل اجتماع أجزاء وشرائط يتعـذر  . فال ميكن ذكرها  
فيكفي فيه انتفاء واحد من األجزاء أو الشرائط فيجب ، واجلرح مبنزلة عدم ذلك الوصف، ضبطها أو يتعسر

 .٦٤ - ٢/٦٣ح غ ذكره اهـ 
 . وهو األوىل الختالف العقائد )٢(
 . أي التظاهر بالصالحية )٣(
 .فال بد من ذكر السبب )٤(
 . الثالث من أن اجتناب أسباب اجلرح اخلل يرد عليه ما يرد على القو)٥(
ألنه أي  :  واحتج له بقوله   $وهو يروى عن اإلمام حيىي بن محزة        ،  وهذا قول القاضي أيب بكر الباقالين      )٦(

وإال يكن بصريا بل شهد من غري بصرية له حباهلما مل يكـن             ، اجلارح واملعدل بصري على ما هو املفروض      
. وأورد عليه أنه قد اختلف يف سبب اجلرح فرمبا جرح بسبب ال يراه الغري جارحا              ، عدال فال يعمل بقوله   

اللهم إال أن ، مدلسا جمروح العدالةوأجيب بأن املفروض أنه عدل بصري ال يطلق يف حمل اخلالف وإال كان 
، وإن خالف فيهما خمـالف ، يتفق مذهب اجلارح واروح يف أسباب اجلرح والتعديل فإنه جيوز اإلطالق         

 .٢/٦٤ح غ . وال يكون هذا مدلسا
 وإن فسر البصري مبن يعرف، فالقوالن واحد يف املعىن، عارف : إن فسر البصري مبا فسر به قوله:  يقال عليه)٧(

 .مطلق أسباب اجلرح فالتغاير حاصل
وعبارته . ٢/٦٣وهو قول الشافعي واختاره والدنا املنصور باهللا القاسم بن حممد عليه السالم اهـ ح غ                 )٨(

جلواز العذر فيما اعتقده    ، والبد يف اجلرح من ذكر السبب     : ١٤عليه السالم يف مقدمته يف أصول الفقه ص       
 .١٤٦وقسطاس ٤٩١معيار ص.  يف اجلرح فقط دون التعديلاإلطالقفيكفي  بالعكس :وقيل. اجلارح أنه معصية
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)١٠٨( 


)و() ُالمكِْفي اإلج١(ي(()٢(
) ِمن عاِرٍف()٣()ِفيِهما(


)٤()٥(

)و(
)٦(

)٧() ُلقْبي
ِطلُهباِس فَيِللْقَي اِلفاملُخ ر٨(اخلَب( ()١(

                                                                                       

ويف شرح . وموافقة مذهب احلاكم أيضا اهـ مساع، مع موافقة اجلارح واروح يف املذهب فيما جيرح به )١(
الفصول : لكن تشترط موافقة اجلارح واروح معتقدا يف اجلرح: قال يف الفصول:  ما لفظه٧١القاضي ص

خصوصا يف حق القـدماء وحـدهم رأس   ، ألن املخالفة يف االعتقاد من موجبات العداوة والتهمة ؛ ٢٦٢
 .روى هذا التعليل يف حواشي الفصول عن السيد حممد بن إبراهيم. ثالمثائة سنة

 . أو جمرح )٢(
ـ . ٢/٤٥٦والرازي يف احملصول    ، والغزايل يف املبسوط    ، ١/٦٢٠وهو قول اجلويين يف الربهان       )٣( ال يف  وق

 .٢/٦٤وهو اختيار بعض أئمتنا عليهم السالم اهـ ح غ : ٢٦٢الفصول ص
 . أي بأسباما)٤(
ح غ . فعليك باختيار الراجح عندك فيها؛ وهذه املسألة واليت قبلها من مسائل الفروع اليت يكفي الظن فيها )٥(

٢/٦٥. 
مث خص باخلرب ] ٢٧٥:البقرة [ ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# t̂≅¨ &: قوله تعاىل، مثال ختصيص النص بالقياس : ١/١١٢ غاية )٦(

: فإذا قسنا عليها الذرة فقد خصصنا عموم قوله، #الذي ورد يف الربويات وهي الستة اليت ذكرها النيب       
& ¨≅ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# ^ ،بالقياس على الذي خصه اخلرب املخصص للعموم. 

 .ليةبأن يبطل كل منهما ما يثبته اآلخر بالك )٧(
وورد خرب بأن نبيذ التمر حالل كان هذا ، اخلمر حرام إلسكاره مث قسنا عليه نبيذ التمر: كما لو ورد مثال  )٨(

 .٧١اخلرب خمالفا للقياس اهـ ح حابس ص
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)١٠٩( 

)٢(
)٣(

)٤(األول
)٥(

)٦(
)٧()٨(

)٩(الثاين

                                                                                       

فإن كان وجود   :  أنه إن كانت العلة تثبت بنص راجح على اخلرب يف الداللة           ١/٧٣واختار ابن احلاجب     )١(
وإن تثبت العلة ال بنص راجح      . وإن كان وجودها ظنيا فيه فالتوقف     ، ا فالقياس مقدم  العلة يف الفرع قطعي   

 .فاخلرب مقدم
 .اخل. ووجودها يف الفرع ثابتة، وعلته ، وهي حكم األصل :  األنسب أن يقول)٢(
، ووجودها يف الفرع من دون معارض، وعلته، القطعي ما علم حكم أصله: ٢/٤٨٣قال يف هداية العقول  )٣(

 .والظين ما فقد فيه أحد العلوم. وهو قليل نادر، ما يف قياس العبد على األمة يف تنصيف احلد ك
 ٥٢٩معيـار   .  على ذلك فكان اخلـرب مقـدما       # وخلرب معاذ فإنه أخر القياس عن اخلرب وأقره النيب           )٤(

 .١٥٩وقسطاس 
 . أي داللة اخلرب )٥(
 .٢/١١٥عبارة شرح الغاية وتعيني الوصف الذي به التعليل ك:  الصواب)٦(
 .٢/١١٥ يف األصل والفرع اهـ شرح الغاية )٧(
 .  ومها العدالة وكيفية الداللة)٨(
وذلك ألن ما جيتهد فيه يف مواضـع أكثـر   ،  فلو قدم القياس على اخلرب لقدم األضعف وهو باطل إمجاعا   )٩(

ألن اخلرب حيتمل باعتبار ؛ القياس أقلاحتمال : فإن قيل. والظن احلاصل به أضعف، فاحتمال اخلطأ فيه أقوى
، وباعتبار الداللة التجوز واإلضمار واالشتراك والتخصيص     ، العدالة كذب الراوي وكفره وفسقه وخطأه     

أجيب بأن تلك االحتماالت بعيدة فـال متنـع   . والقياس ال حيتمل شيئا من ذلك   . وباعتبار حكمه النسخ  
 .٤٨طربي . إذا كان أصله خربا آحادياالظهور وأيضا فإنه يأيت مثلها يف القياس 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١١٠( 

)١(
# 

)٢(
)٣()الَفا خم دري٤(و( 

وأما). )١(املُقَررةَ )٥(األصولَ
                                                                                       

فمن قدم . إال أن احلكم واحد واخلالف واحد، املذكور يف ذلك مسائل اجتهادية ال قياسية  : قال الدواري  )١(
 .ومن قدم القياس على اخلرب قدم االجتهاد عليه، اخلرب على القياس قدمه على االجتهاد 

 . س قياسا حقيقيا بل فيه شائبة قياسولي، كان حيكم بالعدم قياسا على اجلماد  )٢(
 .١٢/٣٢٦وينظر فتح الباري . ١٥٩قسطاس ص. حيث رأى أا تتفاوت باعتبار منافعها )٣(
ويرد ما خالف األصول املقررة بعد تقـدم قولـه وعـدم    : ال فائدة يف ذكر قوله ) *( من اخلرب اآلحادي     )٤(

 . مصادمتها دليال قاطعا مع تفسري األصول مبا ذكره هنا
هذا . ٧٢كذا ذكره اإلمام املهدي اهـ ح حابس ، وهي الكتاب والسنة واإلمجاع: قال صاحب اجلوهرة   )٥(

وصرح بـأن   ، ذكره الشيخ يعين صاحب اجلوهرة وهو مستند يف كالمه إىل املنصور باهللا والشيخ احلسن             
 إذا خالفها اخلرب  - اليت تكلموا فيها   مراد العلماء باألصول  : واألوىل أن يقال  : قال، املراد باألصول الكتاب والسنة   

ألـم قـد   ؛ مث ورد خرب واحد خبالفها  ،  هي األخبار األحادية إذا كثرت ومل تبلغ حد التواتر         -اآلحادي
فالذي عليه العلماء أن األخبار الكثرية يعمل مبقتضاها وهي . ذكروا أن األخبار اليت هذا حاهلا تسمى أصوال

. ألن تلك وإن كثرت فهي آحادية   ؛ وحيتمل أن يكون اخلرب الواحد أوىل     : قال. ألن للكثرة تأثريا  ؛ األصول
 ويقبل) *. (٧٤حابس ص ورمبا يوجد ما يرجح خرب الواحد على الكثرة بضرب من ضروب الترجيح اهـ ح               

وعلى . وحذف من أكثرها  ، وقع هذا يف بعض نسخ الكتاب       . منه املخالف لقياس األصول أي مقتضاها     
 ما الوجه إلعادته وقد ذكر إذ هو مسئلة اخلرب املخالف للقياس وجياب بأن هذا خاص وذاك : اإلثبات يقال

وقد اعتمد على ، إذ قد يكون أصل القياس خرب الواحد وليس من األصول على اخلالف يف تفسريها         ؛ عام
 وال شك أن  : قال اإلمام احلسن  . ٢٦٦والفصول ص ، ٥٢٧والعقد واملعيار   ، ٦١ذلك صاحب اجلوهرة    

ونعين ذه املسألة أن يقضي اخلرب فيمـا مل يوجـد يف            ، هذه املسألة جديرة باالنفصال قمينة باالستقالل     
فرع واختلف يف أخبار وردت من أي ) *. (٧٤األصول حكمه بعينه خالف حكم نظريه ا هـ ح حابس 

ة أعبد لرجـل   قرع بني ست#وهو أنه   ، فذهب الكرخي وأبو عبداهللا إىل أن خرب القرعة       ؟ القسمني هي 
ألن وصية املريض ال [؛ ٣٩٦١أبو داود رقم    . ٥/٢٥االعتصام  . أعتقهم يف مرضه فأرق أربعة وأعتق اثنني      

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خمري ، ؛ال تصروا اإلبل والغنم: #وهو قوله ، وخرب املصراة]. تنفذ إال يف الثلث
 ٣مسـلم ج  [وإن سخطها ردها وصاعا من متر       فإن رضي ا أمسكها     : أحد النظرين بعد أن حيلبها ثالثا     

= 
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)١١١( 




)٢(
)٣()٤( 

)و() ُةايوالر وزجت(#)ىنِباملَع (
) ٍلدع ـاِرفٍ )٥(ِمنع  (

                                                                                       

لنقل األول  ؛ كل واحد منهما مما خالف األصول نفسها فريدان       ] ٢٠٤١ رقم   ٢البخاري  . كتاب البيوع 
وملخالفة الثاين ما أمجع عليه من ضمان التالف مبثلـه إن           ، واإلمجاع منعقد أنه ال يطرؤ عليها الرق      ؛ احلرية

) مترة طيبة وماء طهـور    : (#وهو قوله   ، وذهبا إىل أن خرب نبيذ التمر       ، كان مثليا وقيمته إن كان قيميا     
 أمر من ضحك يف #وخرب القهقهة وهو أنه ] ١/٣٨٤ابن ماجة . ٨٤أبو داود رقم . ٨٨الترمذي رقم [

 منهما كل واحد] ١/١٤٦ رواه يف السنن الكربى للبيهقي[صالته من دون أن يغلبه الضحك أن يعيد الوضوء  
وأن ما ال ينقض ، تضى األصول فيقبالن ملخالفتهما حكم نظريمها امع عليه وهو نبيذ الزبيبمما خالف مق

قال يف الفصول . وعن الشافعي أما معا مما خالف مقتضى األصول فيقبل. خارج الصالة ال ينقض داخلها
:  قوله .٧٥، ٧٤صوالتحقيق أا من قسم التخصيص الذي تقدم فيحمل عليه إن ثبتت وهو اتفاق اهـ ح حا                 

والقرعة تقضي نقل الثلث من األربعة إىل االثنني ، ألن كل واحد من العبيد يعتق ثلثه؛ لنقل األول احلرية اخل
 .عليها الرق اخل فإن القياس أن يسعى كل واحد بثلثي قيمته: وقوله، اللذين خرجت القرعة حبريتهما 

 . أي غري املنسوخة)١(
 . ٥٠١القبول اهـ الفصول وحاشية السيد صالح صأو املعلومة كامللتقى ب )٢(
ليس هلـا  (أن املطلقة ثالثا   [، كخرب فاطمة بنت قيس   ، أي اآلحادي على ختصيصه   ، فإن أمكن محله   )٣(

بل بيان أنـه    ، إذ الرفع به للقاطع   ؛ قبل ذلك اخلرب املخصص   ] ٢٧٣٩٦أمحد رقم   ) سكىن وال نفقة  
ال إذا كان ما تدل عليه األصول علميا أي         . عمليا اتفاقا إن كان ما تدل عليه األصول       ، أريد به كذا  

 ٢٦٦فصـول   . راجعا إىل العلم واالعتقاد فال جيوز ختصيصه باآلحادي على املختار من القـولني            
 . مع بعض تصرف٥٠١وشرحه ص

. د عندهموأما نسخ القاطع بالظين فما عه، يقولون إن اآلحادي إذا أفاد العلم فإنه ينسخ القاطع :  الظاهرية)٤(
 .من خط الربطي

 .٧إذ قد مر اشتراطها اهـ ح حابس ص؛ وقد وجد يف بعض النسخ. قيد العدالة مستغىن عنه )٥(
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 .١٠٦ برقم ١٧/٤٩أخرجه الطرباين يف الكبري . ))رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه((: #لقوله  )١(
 .  ابن عمر وابن سريين)٢(
 .٢٦٥٨ رقم ٥/٣٤الترمذي . حسنأي ، نضر اهللا امرءا: لفظ احلديث )٣(
. أديته كما مسعته: ولذلك يقول املترجم؛ وميكن أن يقال أيضا باملوجب فإن من نقل املعىن أداه كما مسعه           )٤(

 .١/٧١عضد 
 .وكذا فيما تعبدنا بألفاظه كاألذان والتشهد والتكبري والتسليم )٥(
 #خبار أكثر من مرة فيحتمل أن خيتلـف لفظـه         أما ما صدر عنه من األ     . إال مرة  #فيما مل يقله     )٦(

 .باختالف وقت القول
ألنه أقرب نظما وأوىف مبقصود ؛ فتفسريه بالعربية أوىل باجلواز، وأيضا قد أمجع على جواز تفسريه بالعجمية )٧(

: ولنا أيضا ما روي عن ابن مسعود وغريه أم قالوا         ) *. (٧٥تلك اللغة من لغة أخرى اهـ ح حابس ص        
ومل ينكر عليهم  ، وذلك تصريح بعدم ذكر اللفظ وأن املروي هو املعىن        ، كذا أو حنوه   #سول اهللا   قال ر 

 .١٥٢قسطاس ص. أحد فكان إمجاعا
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#
)وِلِفي قَب ِلفاختِة فَاِسِق  )١(وايِرو
)٣())٢(التأِْويِل
)و () ِ٤(كَـاِفِره( (

)٥(

                                                                                       

ال نسلم القبـول    : وقد يقال : ١٥٠قال صاحب القسطاس ص   . لإلمجاع من الصحابة  ؛ واملختار القبول  )١(
أويٍل حىت يلزم اإلمجاع على قبول رواية فاسـق  إمجاعا وإن سلمنا فال نسلم اإلمجاع على أن ذلك فسق ت        

. وأنت تعلم أن التفسيق منها على مراحل، فإن كثريا منهم كان يعد ذلك من املسائل االجتهادية       ، التأويل  
وأما دعوى إمجاع الصحابة على قبول خرب   : ١٣قال اإلمام القاسم بن حممد يف مقدمته يف أصول الفقه ص          

ن عليا كرم اهللا وجهه إمام أهل احلق ومن حبث السري والتواريخ علم قطعا أنه عليه       أل؛ فاسق التأويل فباطلةٌ  
ألنه عليه السالم رباين    ؛ السالم وأتباعه رضي اهللا عنهم مل يرجعوا يف شيء من أمور دينهم إىل من خالفهم              

رجـع  ، إليههذه األمة وباب مدينة العلم الذي كان يرجع أكابر الصحابة يف املعضالت وحل املشكالت             
 .لوال علي هللك عمر: وقال، عمر إليه يف ثالث وعشرين مسألة

فعند بعض أئمتنـا  ) * (٢/٦٩وهو من أتى من أهل القبلة مبا يوجب الفسق غري متعمدكالبغاة اهـ ح غ   )٢(
 أيب علي وأيب[وعند بعض أئمتنا ومالك والشيخني ، وأيب احلسني والقاضي والغزايل وأكثر الفقهاء أنه يقبل   

ومنهم من فرق بـني  ، ]٤٦٩حاشية صالح على الفصول [وتوقف أبو طالب ، والباقالين ال يقبل  ] هاشم
 .٧٦اهـ ح حابس .يقبل الفاسق دون الكافر: فقال، الكافر والفاسق

)٣( ظِْهرالصواب من ي. 
 .٦٩/ ٢وهو من أتى أهل القبلة مبا يوجب الكفر غري متعمد كاملُشبه اهـ ح غ )٤(
وعند مجهور أئمتنا واملعتزلة واحملـدثني      ، ند بعض أئمتنا وأيب احلسني والرازي ومجهور الفقهاء أنه يقبل         فع )٥(

وللمؤيد باهللا قوالن أظهرمها القبول اهــ ح        ، وعن القاسم واهلادي روايتان   ، والغزايل والباقالين ال يقبل   
 .٧٦حابس ص
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)٢(

)٣()٤(
)٥()٦(
)اِبيح٧(والص( (

) طَالَت ن٨(م(    يبللن هتالَسجِعهِ  ، # مرا ِلشِبعتم اتوم(
                                                                                       

خطأمها يف االعتقاد ال مينع صـحة اسـتنباطهما   ألن ) *. (٥٠٤معيار ص .  وهو قول أيب القاسم البلخي     )١(
وصدقهما ال سيما مع توقفهما يف أمر دينهما واتباعهما لبينات الطريق ومبالغتهما يف التحقيق والتدقيق اهـ 

 .١٥٠قسطاس ص
 óΟä.u!%ỳ (βÎ&: ال يقبالن كما يف كافر التصريح اخل احتج الرادون خلرب املتأول وشهادته بقوله تعاىل:  قوله)٢(

 7,Å™$sù :*t6t⊥Î/ (#þθãΨ̈�t6tGsù^ ] يعين أن اآلية ليست نصا يف دخول فاسق       ، وهو ظاهر   : بقوله: وأجيب. ]٦:احلجـرات
فالعمل به مجع ، وما ذكر من اإلمجاع نص يف حمل النزاع       ، وغايتها ظهور دخوله يف عموم الفاسق     ، التأويل

فـدخول  ؛ ت يف الوليد بن عقبة وهو فاسق تصريحوأيضا فاآلية نزل، ٧١-٢/٧٠بني الدليلني اهـ ح غ     
وليس هذا من قصر العموم على سببه بل من محل العمـوم            ؛ فاسق التأويل وكافره يف العموم غري صحيح      

؛ وعلى فاسقه قلـيال   ، فإنه مل يكن يطلق يف عصره إال على كافر التصريح وهو األكثر           ؛ على ما يصح لغة   
ومن محل اللفظ على ما مل يدل عليه لسان القرآن فليس مـن             . ودفإدخال من كفر أو فسق بالتأويل مرد      

، العلماء ولو سلم دخوهلم فلم تدل اآلية إال على طلب التبني خوف اإلصابة جبهالة كما هو نص اآليـة                  
 .فاآلية دليل عليكم ال لكم

 .قاضي القضاة )٣(
وقد عرفنـا فسـاد     ، إىل نظر ومقدمات   ألن اخلرب ال يفتقر إىل نظر واجتهاد خبالف الفتوى فإا تفتقر             )٤(

فأوجب ذلك الشك يف    ، أنظارهم يف العقليات فال نأمن أن تكون أنظارهم يف الشرعيات مثلها يف الفساد            
 .١٥١قسطاس ص. صحة فتاويهم فوجب ردها

 . كاجلرب وحنوه )٥(
 . النقلية )٦(
 .إن الصحابة مائة ألف وستة وعشرون ألفا:  قال الشافعي واحلاكم)٧(
 . وال حد لطول تلك االسة وإمنا يعرف تقريبا ال تقريرا اهـ حاوي من حاشية الفصول )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١١٥( 

#)١(


#)٢(
اهِمناهِمنو

#
)٣(اهِمنو
#

)٤()٥()٦(
)٧(

                                                                                       

أال ترى أن من مر بك يف طريق أو حنوه فإن العرب ال تسميه صاحبا لك يف   ،  ال لغة وال شرعا وال عرفا        )١(
 .٧٩حابس . فالبد من طول االسة مع االتباع. لغتها وال عرفها

  ال خيرجون بذلك عن كوم $ أنَّ من فسق طلحة والزبري وعائشة خبروجهم على علي أال ترى إىل )٢(
 . ١٥٩وسواء صحت توبتهم من بعد أم ال اهـ ح معيار للسيد داود ص، صحابيني

 . ورآه وإن مل يكن صحابيا#والظاهر أنه جييء اخلالف فيمن كان يف زمنه  )٣(
 .#لُ السماع منه  ما مل يكن يف زمنه ورآه فَيحتِم)٤(
، وهو أي احلكم الذي طريقه التوقيف ما يكون إثبات طريقه من الشارع من الكتاب أو السنة كاملقادير                 )٥(

وحنوهـا كاحلـدود   ، نصاب اخلضروات يف الزكاة ما قيمته مائتا درهـم  : وذلك حنو أن يقول الصحايب    
جيد ماء وال ترابا فليتيمم مبا صـعد علـى          ومن مل   ، واإلبدال وذلك حنو أن يقول حد الالئط مائة جلدة          

 .٢/٨٧وهذا هو الصحيح املختار على ما قرره يف الغاية ، فقيل جيب محله على أنه توقيف؛ األرض
بن زيد مما وعبارة التحرير لعبداهللا    . لكإذا كان طريقه التوقيف فال حيمل على االجتهاد فينظر يف ذ          :  يقال )٦(

 .جيوز كونه توقيفا وهو الصواب
 .هذا صحيح يف مشاهدة بعضهم لبعض )٧(
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)و() ٌولدة عابح٤( )كُل الص( 
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 :وقد مجعهم من قال )١(
ــن عــوفعلــي ــة واب   والثالث
 

ــعيد   ــذا س ــهم وك ــعد من  وس
 كذاك أبو عبيـدة فهـو منـهم        

 
ــد    ــزبري وال مزي ــة وال  وطلح

 .٢/٧٨ح غ . فإن من حبث عن حاالته عليه أفضل الصالة والسالم وحاالم علم بالتواتر أم صحابيون) *( 
 . ي الطرق أ)٢(
أو منه بأن خيرب عن نفسه بأنه صحايب وهو ، وهو ظاهر وال خالف يف قبوله   ، أي غري املشهود له بالصحبة     )٣(

وقد منع أهل الظاهر    ، ألن عدالته مستند القبول فإخباره مبا خيصه وما ال خيصه سواء          ؛ مقبول على املختار  
وفرق بأن الشاهد يثبت لنفسه حقا على ، شاهد لنفسه فلم يقبل قوله كال، ألنه يثبت لنفسه منزلة؛ من قبوله

وإمنا امتنع يف الشهادة لدليل خاص      : كالشاهد: قوله. ٧٩، ٢/٧٨ح غ   . غريه خبالف املخرب بأنه صحايب    
بأنه صـحايب مل يتضـمن      : فقوله، ١٦٧قسطاس  . لواله جلوزنا شهادة اإلنسان لنفسه حيث كان عدال       

 .١٦٧قسطاس ص.  الفضيلةاإلخبار بأن له وصفًا من األوصاف
وعنـد األكثـر    :  يف سياق الكالم على اخلالف يف قبول اهول ما لفظه          ٢٦ قال صاحب الفصول ص    )٤(

 .وقال املنصور أو جمهول التابعني. وأئمتنا واجلمهور ال يقبل إال جمهول الصحابة
 &öΝçGΖä. u�ö�yz >π̈Βé &: وقوله تعاىل، أي عدوال، ]١٤٣: ةالبقر[ ^y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ&:  وكذلك قوله تعاىل)٥(

ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 ^ ]١٦٨قسطاس ص. ]١١٠: آل عمران. 
 كغريهم  هم: وقيل. ٢٥٠٩والبخاري رقم   ، ٢٥٣٣مسلم رقم   :  رواه الشيخان  ))خير أميت قَرِني  ((: #وقوله   )٦(

. حملى.  يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخني      إال من ، فيبحث عن العدالة منهم يف الرواية والشهادة      
. ٢/٩٠وجـامع البيـان   . وطعن فيـه ، ١/١٩١ميزان االعتدال [اخلرب . أصحايب كالنجوم: #وقوله  

 .لو أَنفَق أحدكم ِملَء األرِض ذهبا ملا نال مد أحـدهم          : #وقوله  ]. ١/١٣٢وكشف اخلفاء للعجلوين  
 مجيـع  اإلمجاع على تعديل ٢٩٤وقد ادعى ابن الصالح ص ) *(. ١٦٨قسطاس ص  ]. ٣٤٧٠البخاري رقم [

قال إمـام   . ثبت ذلك بإمجاع الذين يعتد م يف اإلمجاع       : قال. ومن البس الفنت منهم كذلك    ، الصحابة
= 
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. ]١٠١: التوبـة [ ^ ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$##)&: وهال تال ابن الصالح قوله تعاىل     : زمننا القاسم بن حممد عليه السالم     
وهال تذكر ما يروي     ،]١٥٢: آل عمران [ Νà6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6ΨÏΒuρ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ nοt�ÅzFψ$# 4̂&: وقوله تعاىل 

، أصحايب أصـحايب  :  يف أصحابه الذين يردون احلوض فيجلون عنه فيقول        #هو يف الصحاح يف قوله      
ويف لفظ البخاري ] ٦٢٦٥، ٦٢١٣ ورقم ٦٢١٤البخاري برقم . [إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال

وأين إمجاع األمة على التعديل مع استحالل دماء أهل وقعة اجلمـل            )) ارهم القهقرى إم ارتدوا على أدب   ((
كيف وهم كانوا هم األمة مث ؛ اللهم إال أن خيرج أولئك عن األمة      . ؟وصفني والنهروان دماء بعضهم بعضا    

 إن كان بدليل خاص فليربزه فهو يف حمل االحتجاج الذي دون من سواهم؟لذين يعتد بإمجاعهم من هؤالء ا
مث إن ِلمخاِلِفه أن يدعي خالف ما ادعى مث ال يكون أيهما أوىل بصحة        ، ال يقْتصر فيه على جمرد الدعوى       

ـ ح حابس : قلت. دعواه من اآلخر  .٨٠هذا الكالم يشفي الفؤاد من األوام ويذهب عنه حر االضطرام اه
 من روايـة أيب     ٦٨٥١وأشار ذه العبارة إىل ما يف احلديث الذي أخرجه البخاري رقم          ،  أي من عصى   )١(

من أطاعين دخل اجلنـة  : قال؟ من يأىب: فقالوا، كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب (#هريرة وهو قوله    
ن ثبط عنه كـأيب  وكذا م، $ وذلك كمن قاتل الوصي عليا . ١/٥٥املستدرك ). ومن عصاين فقد أىب  

وقال .  رواه يف حواشي الفصول عن ابن زيد. بالكوفة$موسى األشعري فإنه كان يثبط الناس عن علي 
إىل وقت الفتنة وهي    : وقيل. وما شجر بينهم فمبناه على االجتهاد     ، عدولٌ مطلقًا : مجهور الفقهاء واحملدثني  

لو شـهد علـي   : عطاء وعمرو بن عبيد قاالبن وهذا يعزى إىل واصل    . ٢٦٩صول  الف، آخر أيام عثمان  
 واعترضه  ،بل ما بني علي ومعاوية    : ٢/٦٧قال العضد   . وطلحة والزبري وعائشة وعثمان ما قبلت شهادم      

فعنـد  ، بأنه قد اشتهر يف السلف أن أول من بغى يف اإلسالم معاويـة ] ٢/٦٧شرح العضد  [سعد الدين   
 .٧٩ن الفاسق غري متعني اهـ ح حابس صأل؛ هؤالء أنه ال يقبل الداخلون يف الفنت
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 . ٢٠٧وص.  وما بعدها٣/١٠٣لوامع األنوار . وقد تاب الناكثون على األصح: ٢٦٩قال يف الفصول ص )١(
يعين يف مسائل األخبار اليت حكينا اخلالف فيها وأوضحنا وجوه االختيار ما عدا ما أحاله املصنف علـى     )٢(

فـال  ، ومسألة قبوله خرب فاسق التأويل وكافره     ،  تعم به البلوى عمال     كمسألة قبول اآلحاد فيما    ،اخلالف
 .٨٣يتأتى فيه هذا القول كما ذلك ظاهر اهـ ح حابس 

وخالفُه وهو اإلخبار عن خاص ببعض الناس ، الروايةُ: اإلخبار عن شيء عام للناس ال ترافع فيه إىل احلكام )٣(
 فينبغي أن تزاد #رج بإمكان الترافع اإلخبار عن خواص النيب وخ. الشهادةُ: ميكن الترافع فيه إىل احلكام

وما يف املروي من ، ونفي الترافع فيه بيان الواقع، حىت ال خيرج عنه اخلواص؛ )عام: بعد قوله(يف األول غالبا 
 ^Ÿωuρ (#θç/t�ø)s? #’oΤÌh“9$# &و . ]البقـرة : ٤٣[ ^ θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$##)&فتأويـل  ؛ أمر وي وحنومها يرجع إىل اخلرب بتأويل 

 .١٠٨-٢/١٠٧وعلى هذا القياس اهـ حملي ، والزنا حرام، الصالة واجبة. ]٣٢: اإلسراء[
 .  املسائل والكتب)٤(
 وأما ، فاملذكور إمنا هو بيان لكيفية نقل الصحايب. أما نقل الصحايب فسبع مراتب: ٢٦٨عبارة الفصول ص  )٥(

:  قولـه .واسطة أومعها واألمر واضحسواء كان بغري ؛ وتقريره وتركه وفعله   #طريق الصحايب فقول النيب     
 .ألنه جعل صاحب الفصول ما جعله يف الشرح طريقا ثامنا على عبارته يف فصل مستقل؛ فسبع مراتب

 أو أَسمعِني ، وهو يقولاهدته وش،  كقال يل)٦(
وعدم الواسطة وهي مقبولة اتفاقـا      لكون هذه الصيغ نصوصا يف االتصال       ؛  وإمنا كانت أعلى الدرجات    )٧(

 .٢/٨٣اهـ ح غ 
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 .ألن الظاهر املشافهة؛ واجلمهور على أا حجة: ٢/٨٣قال يف شرح الغاية )١(
 .وهو الواسطة) ٢(
 .٢/٨٤ح غ . لسعة املعاين اليت تستعمل صيغة األمر فيها) *. (أو ما ليس بنهي يا )٣(
)٤( ي قَّحفإن حديث   ؛ ق)   قال العجلوين يف كشف اخلفاء عـن       ) [كمي على اجلماعة  حكمي على الواحد ح

 .مامل تقم قرينة اخلصوصية، يأىب هذا]. ليس له أصل ذا اللفظ: العراقي يف ختريج البيضاوي
ألن الصحايب عدل ؛ ةواجلمهور على أنه حج، حيتمل الدوام وغريه، وعلى كلِّ واحٍد:  قال يف شرح الغاية   )٥(

أمر أو ى أوىل     #مسعته  : والشك أن قول الصحايب   .  ذلك إال بعد التحقق    فال يطلق ، عارف باللسان 
 .٢/٨٤ النتفاء احتمال التوسط اهـ ح غ ؛أَمر: من قوله

ألنه ؛ حيمل على أنه مسعه منه أو نقل إليه بتواتر: وقيل.  يفيد أنه مسعه منه عندنا#أمر رسول اهللا :  فقوله )٦(
حيمل على  : وقيل. أو أنه رواه له من يثق به      ، حيمل على أنه مسعه   :  باهللا وقال املنصور . أخرب به على القطع   
حيتمل أنه يريد بالدليل ما : قال بعض شارحي اجلوهرة. أو ثبت عنده بدليل قاطع    ،  #أنه مسع ذلك منه     

، لى هذا يرجع إىل القول الثـاين فهو ع، وليس ذلك إال اخلرب املتواتر، قال ذلك  #حيصل معه العلم بأنه     
فهو على هذا يرجع إىل كالم املنصـور  ،ن يريد بالدليل ما حيصل عنده العلم أو الظن من أخبار اآلحاد          وإ
 . ١٦٤قسطاس ص.  وأصح األقوال ما ذكره املنصور باهللا،باهللا

 . ١٦٣قسطاس ص.  أو أُوِجب أو حرم أو أبيح كذا)٧(
 . وإن مل يِضف إىل نفسه)٨(
 .اجلملة أن يبين شيء من األحكام بصيغة ما مل يسم فاعلهوب: ١٦٣ عبارة القسطاس )٩(
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 .انتهى.  حبسب اللفظحمتمال صدوره من الغريوإن كان ، يتبادر أمر ذلك املَِلكِ ويه: ١٦٤عبارة القسطاس  )١(
كأن يكون مثال غري جمتهد اهـ من السيد حممد         ، جيوز أن ال يكون الصحايب من أهل اإلمجاع       : قد يقال  )٢(

؛ # أن األمر من النيب ،أُِمرنا: الظاهر املتبادر من قول الصحايب: واألوىل يف اجلواب أن يقال. بن إبراهيما
، عِلم هذا بـالتتبع ،  بل يصرح بإمجاع الصحابة أو حنو ذلك     - واآلمر اإلمجاع    -ألنه ال يقول هذا اللفظ      

فإنا تتبعنا أقوال ؛ لقول إذا كان اآلمر الكتابوكذا ا، وهذا االحتمال فرع عن االستعمال ولو مرة ومل يثبت
وإذا كان من الكتاب يصرحون بقال اهللا       ، الصحابة فوجدناهم ال يطلقون لفظ أُِمرنا إال واألمر من السنة         

انتهى إفادة سيدي حممد بن .  فهو دعوى جمردة،إنه ظاهر لكل أحد: وأما ما ذكره الشارح من قوله، وحنوه
 .حممد الكبسي

واألكثر على أا   ) *. ($اهـ من جمموع اهلادي     . من السنة أن ال يقتل احلر بالعبد      : $ل علي   كقو )٣(
 أحد الفقهاء السبعة   -وقد نقل عن سامل التابعي    . ألنه املتبادر عند اإلطالق   ؛ وأنه مرفوع  #سنة الرسول 

وكانت هذه دون ما  ، #  عن الصحابة أم إذا أطلقوا السنة ال يريدون ا إال سنة النيب-من أهل املدينة
حتتمل : وقيل: وهو قوله ، مع احتمال آخر قوي   ،  سنةً إذ فيها احتمال التوسط واعتقاد ما ليس بسنةٍ       ؛ قبلها

 .٢/٨٥ح غ . وقوته لكثرة استعمال السنة يف مطلق الطريقة،سنة اخللفاء 
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 .  وال حيتمل اإلرسال#ن لسانه بل ال حيتمل إال أنه مسعه م: وقال القاضي عبداجلبار. فال نقطع بأيهما )١(
 وال وجه   ،ال شك يف أن اللفظ حمتمل لإلرسال والرفع فيحمل عليهما         : قلنا. ال حيتمل إال اإلرسال   : وقيل

 .١٥ وشرح السيد داود ص٥٣٨معيار ص. للقطع بأحد احملتملني من غري مرجح
 .أي غالبا بقرينة ما بعده )٢(
 لكثرة  ؛وإن كانت دون ما قبلها     #لكوا ظاهرة يف السماع منه      ؛  أا حجة  -وعليه األكثر -واملختار   )٣(

 .٢/٨٥ح غ . فال تكون حجة إن مل يقبل املرسل، استعماهلا يف التوسط
 .أي ألن الظاهر اإلرسال )٤(
 .أي يف الشئ احلقري )٥(
تاده أكثـر   ألنه قد يقال مثل ذلك ملا يع      ؛ ال يكون كذلك  : وقيل) *. (١٦٥قسطاس  .  فيكون سنة تقرير   )٦(

  االحتمال ال يدفع: قلنا. منصب االقتداء فال حجةسيما من له ، املسلمني والعلماء بل اجلماعة منهم
 .١٦٥قسطاس . الظهور

 .٦٩/ ٢. وهو املأخوذ من كالم ابن احلاجب وصريح العضد )٧(
ظين : قلنا.  ح فصول  .والالزم منتٍف باإلمجاع  ، وأجيب بأنه لو كان من باب اإلمجاع ملا ساغت املخالفة          )٨(

رفـع  [وقد ذكر هذا الكالم يف خمتصر املنتهى        . ١٥٥فجازت خمالفته اهـ ح السيد داود على املعيار ص        
إا إمنا ساغت خمالفتـه ألن      : أجاب املصنف ،  عليه ١/٧٢٥ولفظ شرح األصفهاين    ]. ٢/٤١٣احلاجب  

لذي يكون متنه نصا قطعيا فإا جتوز       والقطعي الذي طريقه ظين جيوز خمالفته كخرب الواحد ا        ، طريقه ظين   
= 
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)١٢٢( 

#
)٢(


 ـاهِمنو)٣(

#



)٤()٥(

)٦()٧()٨(

                                                                                       

 ال يف اخلـرب عـن   #ألن الكالم يف مراتب كيفية الرواية عن الرسول      ؛ ويف قول املصنف نظر   . خمالفته
بذلك من غري    #لظهور قول الصحايب يف أنه أراد مع علم الرسول          : واألوىل أن يقال يف بيانه    . اإلمجاع

 .نكري فيكون حجة
 .  الرواية أي طريقًا من طرق)١(
 . أي التابعي والصحايب )٢(
وظاهر سياق كالمه أنه عائد ، منها العدالة: وهو عطف على قوله، أي ومن األمور املتعلقة مبعرفة الصحايب )٣(

 .وفساده غين عن البيان. على طرق رواية الصحايب
 .وهو أنه ميسح على حجر أو حنوها )٤(
 .ظهر فال يكون حجةولكن أحد االحتمالني وهو االجتهاد أ )٥(
 . أي يف احلكم )٦(
 .١٦٥وقسطاس . ٥٤٠معيار .  يعين بأن كان طريقه التوقيف يعىن أنه ال يعرف إال بإيقاف الشارع عليه)٧(
إذ حيتمل أنـه  ؛ إن كان الراوي غري جمتهد ِلما لالجتهاد فيه مسرح فإنه ال يكون حجة          :  األوىل أن يقال   )٨(

، إذ هو تغرير  ؛ عدالة الصحايب غري اتهد متنعه عن اإلطالق      : وقد يقال . هو قوي و، مسعه من جمتهد فقلَّده   
فيتحتم التصريح عليه بأنه قول جمتهـد ورفـع هـذا           ؛ فإذا كان حاكيا لقول صحايب جمتهد فهو عارف       

 .فيكون كالم الشارح صحيحا، االحتمال
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)١٢٣( 

)١(#)٢(
 مثال األول$ 

)٣(ل الثاينومثا


)٤(
)٥()عب٦(أَر(( ،)٧(

                                                                                       

وأبـو طالـب    ، تهد محل قوله على التوقيف    إذا كانت املسائل اجتهادية والقائل غري جم      : الكرخي يقول  )١(
 .١٦٦قسطاس . بتجزئ االجتهاد: إنْ قلنا؛ إما ِمن إمام له أو منه: حيمل على االجتهاد: والقاضي يقوالن

 .هو اعتقاد الشئ هجوما وخبطًا ال ألمارة:  التبخيت)٢(
 .١٥٦ر ح السيد داود على املعيا. الضحى إمنا هي مثان ركعات:  وحنو أن يقول)٣(
 وحاصل طرق الرواية يف الصحايب جمموعة يف قول العالمة السيد حممد بن إمساعيل األمري يف بغية اآلمـل            )٤(

 : شعرا، ١٣٣ص
 إن الصـــحايب إذا روى خـــربا 

 
ــر   شــري ب ــذير خ ــري الن ــن البش  ع

 حـــدثنا مث قـــال مث أَمـــر   
 

ــرر     ــل ض ــت ك ــا وِقي نمث أُِمر 
ــل     ــه وق ــنة مث عن ــن الس  مث م

 
 كُنــا وكـــانوا مقيــدا خبـــرب   

 .#وبقي ثامن وهو إذا قال الصحايب قوال أو فعل فعال ومل يضفهما إىل النيب  
 .٥٥٤منهاج . يعين اليت مىت حصل أحدها جاز ملن حصلت له أن يرويه )٥(
 .ى اويف كل مرتبة ألفاظ يرو، وطرق الروايات أربع مراتب متفاوتة يف القوة: ١٧٤ وعبارة القسطاس )٦(
 .١/٦٩عضد .  أي ما يصح له من أجله أن يروي احلديث ويقبل منه)٧(
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)١٢٤( 

)١( الطريق األوىل)ُاَءةيِخِقرالش  (
)٢(


)٣()٤(

)ثُم(الثانية الطريق)لِْميِذاَءةُ التِقر ()أو (
)ِرِهغَي ()٥()ِرِهضحِبم (

)٦(
)٧(

                                                                                       

 . أي توقع الرواية به )١(
 . فاملستند قراءة الشيخ )٢(
جاز أن  : قال ابن احلاجب  ،  أما إذا كانت قراءة الشيخ ال لقصد إمساع احلاضرين بل لنفسه أو حنو ذلك                )٣(

قال : بل يقول الراوي  ، ألنه مل يقصد حتديثهم   ؛ دثنا وال أخربنا    لكن ال يقول ح   ، يروي عنه من مسعه أيضا    
يف هذا نظر إن مل يكن السامع قد عرف أن ذلك الشيخ قد مسـع ذلـك                : قلت. فالن أو أخرب أو مسعته    

ومل يكن  ، لتجويز كون قراءته له درسا وتفهما أللفاظه      ؛ الكتاب على غريه أو حصل له أحد طرق الرواية        
وأما مسعته فال يبعد جوازه ال على وجه ، حدث أو أخرب أو قال     :  مساع فال جيوز أن يقول     قد تقدم له فيها   

 .٥٥٤منهاج . ؛ ألن الواسطة غري راٍو حينئذ#الروايِة واحلديِث والسنِد إىل رسول اهللا 
 . فإنه يشعر بالقصد ومل يكن )٤(
وال ما يوجـب  ، تكون القراءة من غري نكريلكن البد أن   ، وجعلها يف الفصول مرتبة ثالثة    . فهي كقراءته  )٥(

ورجحها أبو . ويسمى عرضا أعين عرض السماع، سكوتا من إكراه وحنوه من املقدرات املانعة من اإلنكار
 ٨٣ح حابس ص. سواء: وقيل. ألن الراوي الك احلديثَ بفيه وعضه بنواجذه؛ حنيفة ومالك على األوىل

 . بعدها جتوزاً وإطالق هذه األلفاظ أي حدثين وما)٦(
إذا مل يقـل    : وقال يف اجلوهرة  . يف صحة الرواية على ظاهر الفصول     ؛ قد قرأت :  وال يشترط قول الشيخ    )٧(

وال جتوز الرواية ألن الشيخ مل خيربه . ألن ترك النكري يدل على السماع؛ الشيخ ذلك جاز للسامعني العمل   
وقال اإلمام احلسن ]. ٥٥٥منهاج [تاره املهدي واخ. فنسبة اخلرب والتحديث إليه كذب، بشيء وال حدثه 

 .٨٣وهو وإن مل حيدث صرحيا فقد حدثه ضمنا اهـ ح حابس ص]: ١٧٥القسطاس [
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)١٢٥( 

)١()٢(-
)٣(


)٤()٥(



)ثُم(ُالطَِّريق الثَّاِلثَة)ُلَةاواملُن()٦(


                                                                                       

مع قول الشيخ قد مسعت مجيع ما قرأت من هذه األحاديث : ١٧٤هذه عبارة القسطاس ولفظه مع املعيار      )١(
 .أو ذلك مساع يل، أو إرساالً ، على فالن على النحو املرسوم يف كتاب السماع سندا

: ١٦٣ ص$ولفظ املعيار مع شرح السيد داود بن اهلـادي  .  مل يذكره يف املنهاج أعين قوله على فالن  )٢(
أو يكون الشيخ سامعا لقراءته ، بل مع قول الشيخ قد مسعت ما قرأت، لكن ال يكفي يف الرواية جمرد القراءة

وأكثر احملدثني يسمى ، أو قرأته عليه    : واملرتبة الثانية قوله  . ٢/٨٩حها  يف الغاية وشر  ) *.(من غري نكري عليه   
مسعت ما ، نعم: فقال الشيخ؟ ألن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه قائال لشيخه هل مسعت؛ هذا عرضا   
 علي له أو أشار برأسه أو اصبعه أو سكت الشيخ حني قال، أو حنو ذلك  ، أو األمر كما قُِرئ علي    ، قرأت 

فظن القارئ اإلجابة من شيخه يعين أنه ما سكت إال ألن األمر ، فلم يشر بشيء أصال؟ هل مسعت: القارئ
فللقارئ يف  ، واالجابة لقرينة ، هل مسعت مع ظن التقرير      : أو مل يقل القارئ لشيخه    ، ما قرئ وإال ألنكره     

 .اهـ بلفظه. هذه كلها أن يروي عند عامة احملدثني والفقهاء
املـراد  ) *. (نعم: فيقول؟ هل مسعت هذه األحاديث على هذا النحو على فالن        : ٧٤فظ القسطاس ص  ول )٣(

 .وقد شكل عليه يف بعض النسخ فال وجه له، فال إشكال؟ ، هل مسعته من شيخك: بقوله
 .بل يقول أنبأنا )٤(
 .والظاهر على هذا القول أن يزيد باإلشارة على قراءة عليه. لإلمام احلسن )٥(
هـذا مسـاعي أو   : ويقول، وصورا أن يدفع إليه أصل مساعه أو فَرعا مقابال به    . ٢/٩٢ يف شرح الغاية     )٦(

أو جييء الطالب إىل الشيخ     ، أو إىل أن ينسخه   ، مث يبقيه يف يده متليكًا    ، أجزت لك روايته  ، رواييت عن فالن  
. أو ارِوِه عـين   ،  أجزت لك روايته عين    :ويقول، بكتاب من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ مث يعيده          

 .ويسمى هذا عرض املناولة
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)١٢٦( 

)١(
)٢(

)٣(

)٤(

)٥(
)ثُم(الطريق الرابعةاإلجازة)٦(

)٧ (
)٨()٩(

                                                                                       

 . إىل معني )١(
 . ١٧٣قسطاس . اإلمام عز الدين بن احلسن )٢(
 . أو عقلية إىل كتاب معٍني شخصه ال ِجنسه، إشارة حقيقة )٣(
 .٢/٩٣ح غ . منهم الزهري ومالك أجازوا إطالق حدثنا وأخربنا: بعض احملدثني )٤(
وليس للسامع أن يروي عنه إال تلك النسخة أو ما قوبل عليها    : ١٦٣ولفظ شرح السيد داود على املعيار        )٥(

 .١٧٤اهـ ومثله يف القسطاس 
: فيقول، أن جييز العاِلم كتابا معينا لرجل معني        : منها: لإلجازة مراتب : ١٧٦قال صاحب القسطاس ص    )٦(

ودوما . دون هذه أن جييز لرجل معني مسموعاته من غري تعيني         و. أجزت لك أن تروي عين كتاب فالن      
ودوا أن جييز ذلك جلميع املسلمني املوجـودين     . أن جييز مجيع مسموعاته جلميع املوجودين من املسلمني       

 .والقائلون بكل صورة أكثر من القائلني مبا دونه. ويف كل هذه الصور خالف، واملعدومني 
واعلم أن ظاهر اإلجازة إباحة الشيخ التحديث عنه واإلخبار عنه من :  حممد الرصاصقال الشيخ احلسن بن )٧(

فإن ثبت أن إجازته إقرار     . وهذه إباحة الكذب وليس له وال لغريه استباحة الكذب        ، غري أن خيرب وحيدث     
 .١٦٢ح السيد داود ص. من جهة العادة أنه مسع ما صح عنه فحكمه حكم املناولة

 . إين مسعته: لشيخأي بقول ا )٨(
بل يشترط ذلك فيهما  ، ٨٤ح حا ص.  وهذا يفارق املناولة من حيث إنه مل يذكر أنه مسعه خبالف املناولة)٩(

 .منقولة. مجيعا فليحقق
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)١٢٧( 

)١(
)٢()٣(

)٤(





)٥(
                                                                                       

 .٨٤حابس .  أو مستجازايت)١(
العمل فصح ، وذلك جيري جمرى الرواية  ، ألن اإلجازة قرينة ظاهرة على صحة اخلرب عند املخرب وهو عدل           )٢(

 .٥٥٧منهاج ص. وإن مل تصح الرواية، به 
وال ، ومل يرد الشرع باملنع عن العمل ـا       ،  شرطَ العمل الظَّن الصادر عن أمارة        فإنَّ، وال يستبعد الفرق   )٣(

وشرط الرواية عدم تعمد الكذب ال سوى اهــ         ، على خالف يف املماثلة هلا    ، عارضها أرجح وال مثلها   
 .١٧٦قسطاس ص

] ١/٥٦٠املنهاج [، علم أن اإلمام املهدي عليه السالم قد ذكر يف األخذ من الكتب الدينية كالما جيدا  وا)٤(
ألنه ال يعمل ذلك الكتاب ويضعه إال       ؛ وحاصله أنه جيوز األخذ مبا صنفه العامل وإن مل حتصل تلك الطرق           

قال يف كتابه : وأن يقول، يه مذهبا له    فيجوز أن يرو  ، بل ال مراد له سواه      ، وقد أراد األخذ مبا فيه والعمل     
لكن بشرط أن ال يكون غري املصنف قد ضبط ألفاظه ضبطا خيرج به             ، حدثنا وحنوه   : وال يقول ، الفالين  

إذ حيصل التردد عند ذلك فال يرويه حينئذ إال مبا يدل على       ؛ وذلك ال خيفى على الفحل النقاد     ، عن مراده   
وأما يف العقليات فإمنا يعمل بذلك الكتاب حيث طابق ما فيه ما وقع ، قلياتهذا يف الن، االحتمال ويشعر به

 .٨٦ح حابس . إذ ال جيوز التقليد فيها؛ فحينئذ يكون عمال بعلمه ال لو مل يوافق مل يعمل به؛ يف نظره
غري أنه أخذ ، وهو من باب املنقطع واملرسل    ، وقد اشتهر عليه العمل قدميا وحديثًا     .  ويسوق اإلسناد واملنت   )٥(

هذا حكـم  . حدثنا أو أخربنا  : وال يقول ) *. (٢/٩٤ح غ   . وجدت خبط فالن  : شوبا من االتصال بقوله   
أنه وجد خبـط    ، وجدت خبط فالن الثقة املعروف    : وإن مل تكن الرواية متصلة كأن يقول      ) *. (الرواية ا 

الوجادة أئمة املذهب كاإلمـام  وقد اختار العمل ب. مث كذلك حىت يتصل إىل صاحب اخلط األول       ، فالن  
واإلمام حممد بـن    ، واإلمام حيىي بن محزة   ، وادعى إمجاع الصحابة عليه     ، أمحد بن سليمان واملنصور باهللا    

 مبا يقضي بأنه إمجاع ، والفقيه عبداهللا بن زيد، وأبو احلسني، وحكاه عن والده واحتج له احلاكم، املطهر
= 
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)١٢٨( 

ومن تيقَّن أنه قَد سِمع جملَةَ كَتاٍب معٍني جازت لَه روايته والعملُ ِبما ِفيـِه      (
) كُلَّ حِديٍث ِبعيِنِه() لَم يذْكُروإن 

)١(



 :)٢(تنبيه

)٣( اعلم



)   ِِتهبسالِذي ِلن الكَالم وه ر٤(اخلَب(اِرجخ )٥(()٦(

)٧(
                                                                                       

أن يكتب له  #حلجج على ذلك كتاب عمرو بن حزم الذي أمر       ومن أوضح ا  . الصحابة والتابعني أيضا  
وهذا عـام يف العقليـات   . فإن الصحابة عولوا عليه وتركوا آراءهم  ، فيه أنصبة الزكوات ومقادير الديات    

أو يظن يف حكم أنه قول لبعض ، بل يف العقليات أوىل ما مل يظن أن يف الرواية حتريفا وتصحيفا، والنقليات 
 .١٦٥ح معيار للسيد داود . أو لَه قول آخر خبالفه أو حنو ذلك، د رجع عنه األئمة وق

 . فإن ذكر أنه مسع كل حديث بعينه يقينا فال تشترط النسخة )١(
 .٢١شرح قواعد اإلعراب لألزهري . حبيث يعلم مما سبق إمجاال، حقيقته عنوان البحث اآليت  )٢(
 .وال يؤخذ بأخبار اآلحاد يف األصول: ويف قوله. ة األخباروطريقنا إىل العلم بالسن:  ويف قوله)٣(
 .٢٦شرح الصغري ص. أي تكون نسبته حبيث يقصد أن هلا نسبة خارجية تطابقه أو ال تطابقه )٤(
والذي دل عليه اللفظ هو احلكم ، ونعين باخلارج ما هو خارج عن كالم النفس املدلول عليه بذلك اللفظ  )٥(

 .بعض العلماء احملققنيمن خط . بنسبٍة ما
فإنه ال خارج لـه     ، زاد قوله يف أحد األزمنة الثالثة لئال خيرج اخلرب يف املستقبل حنو سأضرب زيدا غدا                 )٦(

فالنسبة ، ا يعترب صدقه وكذبه   ، لكن له نسبة خارجية ثبوتية أو سلبية بالنظر إىل االستقبال         ، وقت اإلخبار 
 .نسبة الكالم حبسب األزمنةاخلارجية تعترب على حسب اعتبار 

 .  املسند واملسند إليه)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٢٩( 

)١(
  )قَاطَابِفإنْ ت (




) قفَِصـد(
) وِإال(


)فَكَِذب (

)ويسمى اخلَبر جملَةً  (
)٢(

)٣(
)٤ ()٥(

 

                                                                                       

 . أي ليس إال مها )١(
وهو حممد بن يوسف بن احلسن حمب الدين احللـيب مـن            : وناظر اجليش ، وصاحب اللباب ، الزخمشري )٢(

 .٧/١٥٣الزركلي  .ت وله مؤلفا٧٧٨: تالميذ أيب حيان ت
سـواء كـان    ، واجلملة ما تضمن إسنادا     . صودا لذاته وكان مق ، ألن الكالم ما تضمن اإلسناد األصلي      )٣(

 .١/٨شرح الكافية .  بىن عليه الرضييوهو الذ) *. (مقصودا لذاته أم ال فليطالع
فإا مع ما أسندت إليه ،  ليخرج إسناد املصدر وامسي الفاعل واملفعول والصفة املشبهة والظرف       ؛ األصلي )٤(

 .١/٨شرح الكافية . متت رضي معىن.  فهو مبعىن الفعل،ائم الزيدانأق: وأما حنو، ليست بكالم وال مجلة
كما يف اجلملة الواقعة خرب مبتدأ يف احلال أو يف األصل أو صفة أو حاالً أو مضافًا إليها أو صلة أو مقْسما                )٥(

 .١/٨شرح الكافية . متت رضي معىن. ا

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٣٠( 

)و ()ًة١(قَِضي( (
)٢(

)٣()٤(
)٥(حمِليةٌوهي  


)٦(

)٧(
وشرطيةٌ

)٨()٩(
                                                                                       

 .  يقْضى فيها بنفي أو إثبات)١(
 .٣٦مطلع ص. أو عقليا يف القضية العقلية، يف القضية اللفظيةتركيبا لفظيا  )٢(
وهي اليت  ) *. (وهو العمدة يف باب املعرفات    ، واحليوان الناطق ، إن كان الثاين قيدا لألول كرامي احلجارة       )٣(

: حنو، والصفة واملوصوف ، غالم زيد   : حنو، يكون فيها أحد اجلزئني قيدا لآلخر كاملضاف واملضاف إليه          
 .٥٠ذيب . قائم يف الدار: حنو، واحلرف واالسم . جل فاضلر

 . ٣٩مطلع ص. من األمر والنهي واالستفهام وغريها )٤(
 .٢٩مطلع ص. مسيت محلية باعتبار طرفها األخري )٥(
فالتصديق والتكذيب واالستدالل إمنـا     ، العامل حادث   : يف قولك ، فالنسبة هي إضافة احلدوث إىل العالَم      )٦(

والبد بني املوضوع ، فأما املنسوب واملنسوب إليه فالكالم فيهما من باب التصور          ، إىل هذه النسبة    يتوجه  
: فإذا قلت. أو من أن ال حيمل، واحملمول من رابطة وإال مل يكن بأن حيمل عليه أوىل من أن حيمل على غريه

 .فتكون مقدرة كامللفوظ ا، فيفا لكن هذه الرابطة كثريا ما حتذف خت، فالتقدير هو احملدث، العامل حمدث 
فتفسري النسبة باحلكم كما فعـل      ، اإلذعان لذلك الثبوت    : واحلكم. نفس ثبوت الشيء للشيء   :  النسبة )٧(

 .إفادة سيدي حممد بن حممد الكبسي. الشارح غري صحيح
 إن مل تكن الشمس :أو سالبة كقولنا، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود     : كقولنا، واألوىل موجبة    )٨(

إن : كقولنـا ، وحيث حكم بنفي النسبة موجبـة     . هذا حيث حكم بثبوت النسبة    . طالعة فالليل موجود  
 .إن مل تكن الشمس طالعة فليس النهار مبوجود: أو سالبة كقولنا، كانت الشمس طالعة فليس الليل مبوجود

 .٤٠مطلع ص. ةا صدقا ومعِِّيمتصلة التصال طرفيهو، ومسيت شرطية لوجود حرف الشرط فيها  )٩(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٣١( 

)١(
)٢()٣(
)٤(


)ِفي دِليٍل())٦( اجلُملَةُ )٥(وِإذَا ركِّبت (

)تيمس ()َقةًممد (
)٧(

 
                                                                                       

وهو إما  ، ومنفصلة لوجود حرف االنفصال فيها      ، ومسيت شرطية جتوزا للربط الواقع بني طرفيها بالعناد          )١(
 .٤٠مطلع ص . الذي صير القضيتني قضية واحدة

ن طريف القضية ال    أل؛ ومسيت مانعة اجلمع واخللو     . ٤٠مطلع  . إما أن يكون العدد زوجا أو فردا      : كقولنا )٢(
 .٤٥مطلع ص . جيتمعان وال يرتفعان

فال جيتمع الطرفان على ، إذ يستحيل كون الشيء شجرا و حجرا؛ هذا الشيء إما شجر أو حجر  :  كقولنا )٣(
 .٤٥مطلع ص . وجيوز ارتفاعهما معا كأن يكون الشيء حيوانا، الصدق 

 إذ يستحيل كونه يف غري البحر ؛ وإما أن ال يغرق ، زيد إما أن يكون يف البحر: كقولنا، أي دون اجلمع  )٤(
. وجيوز اجتماعهما على الصدق بأن يكون يف البحر وال يغرق كأن يكون يف سفينة. فال يرتفعان، ويغرق 

فال يتوهم اجتمـاع  ، ما ميكن الغرق فيه عادة من ماء بل من سائر املائعات ال البحر نفسه             : واملراد بالبحر 
 .٤٦مطلع ص . بأن يكون زيد يف بئر أو حوض ويغرق ؛ الطرفني يف الكذب

ومن حيث ، قضية : اعلم أن املركب التام احملتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على احلكم             )٥(
: ومن حيث كونه جزًءا من الـدليل ، إخبارا : ومن حيث إفادته احلكم، خربا : احتماله الصدق والكذب  

، فالذات واحدة  ؛ مسألة  : ومن حيث يقع يف العلم ويسئل عنه      ، نتيجة: ليلومن حيث يطلب بالد   ، مقدمة
 .٣٨وحاشية حفناوي على منت إيساغوجي ومطلع . ١/٢٠تلويح . واختالف العبارات باختالف االعتبارات

 .وهم يسمون اجلملة قضية،ألنه يف سياق الكالم على اصطالح املنطق ؛ القضية لكان أوىل: لو قال) ٦(
 والكـربى ، الصغرى باعتبار موضوعها خصوصوهو ما ألجله لزمتهما النتيجة أن :  الداللة يف املقدمتني   وجه )٧(

 الكربى  فيندرج موضوع الصغرى يف موضوع    ، واندراج اخلصوص يف العموم واجب      ، باعتبار موضوعها عموم  
 مول الكربى وهو موضوع الصغرى وحمفيثبت له ما يثبت له وهو حممول الكربى نفيا أو إثباتا فيلتقى

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٣٢( 

  )ضوالتناقُ(
)ه اخ نيِ  ولَـتاجلُم ِتالف (

)١( )فِْي واِإلثِْبـاتِ الن٢(ب(.(
)٣(

)ِبــحثُ ي
لِْزمتس٤(ي( ( )ٍة    ِصاِحدكُلِّ و قد () ىـراألخ كَِذب .(


)٥(


)٦(

)١()٢(

                                                                                       

العامل : فلذلك تقول؛ فإن العامل أخص من املؤلف    ، وكل مؤلف حادث    ، وذلك حنو العالَم مؤلَّف   ، النتيجة
 واعلم أما.  واحلادثالعامل فيلتقي، حكم عام للعالَمِ ولغريه  ، وكل مؤلف حادث  ، حكم خاص بالعامل  ، مؤلف

 .١/٨٩ عضد .فلذلك مل يتعرض لآلخر؛ ا هو حممول أعمطبيعة احملمول مبلكن ؛ إذا تساويا فاحلكم كذلك
فال يسمى ، األرض والسماء فوقنا: مثال اختالف املفرد والقضية. السماء واألرض: مثال اختالف املفردين )١(

 .تناقضا اصطالحيا
 .٤٩طلع صم. وبغري ذلك، وبالعدول والتحصيل، وبالكلية واجلزئية، خرج به االختالف باالتصال واالنفصال )٢(
إذ االختالف الذي يستلزم لذاته اخل إمنا يكون باإلجياب والسلب ؛  مل يضر، بالنفي واإلثبات: ولو ترك قوله)٣(

 .٤٩-٤٨واملطلع ، ١٠٩/ ١ ذكر معناه يف شرح غاية السؤل، وحنو ذلكال بغريمها من العدول والتحصيل 
 . أي االختالف)٤(
 .١٠٢ح ذيب ص. كل من القضيتنيلصدق ؛  فإنه ال يوجب حتقق التناقض)٥(
 .زيد ليس بإنسان، زيد إنسان :  والذي بالنظر إىل ذاته حنو)٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٣٣( 


)٣(

)٤()٥ (



)٦()٧(

)٨(



                                                                                       

.  بإنسان زيد ليس:أو أن الثانية يف قوة  ،  زيد ناطق    :بواسطة أن األوىل يف قوة    : ٤٨عبارة القاضي زكريا يف املطلع ص        )١(
،  ناطقا أن يكون كل إنسان   ن كل ناطق إنسانا     إذ ال يلزم حبسب اللفظ من كو      ؛ وهي أوىل من عبارة الكتاب    

 .فال يظهر التناقض، إذ ال يلزم من نفي األخص نفي األعم؛ وال يلزم حبسب اللفظ من نفْيِ النطقية نفْي اإلنسانية
 .من حواشي ح حابس.  ألن النطق الزم لإلنسان)٢(
واجلزئية كذلك  ، كلية املوجبة والسالبة  ويكون احلصر يف ال   ، واحلصر لكل أو بعض   ،  وهذا يف احملصورتني   )٣(

جلواز كذب الكليتني وصدق اجلزئيتني يف مادٍة يكون املوضوع فيها أعم من احملمـول              ) *. ( حفناوي ٢٩
 ، بعض احليوان إنسان : وقولنا. فإما كاذبتان، وال شيء من احليوان بإنسان ، كل حيوان إنسان : كقولنا

 .٤٩واملطلع . قطب.  صادقتانفإما،بعض احليوان ليس بإنسان 
 .٥٠معناه يف احلفناوي . واإلطالق العام يف مقابلة الدوام، فاالمكان العام يف مقابلة الضرورة ) ٤(
وتسـميتها  . أي يف أحد األزمنة الثالثـة    ، هي اليت حِكم فيها بكون النسبة حمققة بالفعل         : املطلقة العامة ) ٥(

، وعدم تقييدها بضرورة أو دوام أو غري ذلك من اجلهات، عند إطالقها  القضيةمن املفهومألن هذا هو    ؛ باملطلقة
 .٨٦ومعناه يف شرح التهذيب للجالل . يزدي. وبالعامة لكوا أعم من الوجودية الالدائمة والال ضرورية

لعدم وا، مبعىن أن الوجود ليس بضروري      ، هو سلب الضرورة من جانيب الوجود والعدم        : اإلمكان العام ) ٦(
 .منقولة. ليس بضروري أيضا

فنقيض كل إنسان حيوان    ، إذا كانت القضية موجبة كلية دائمة فنقيضها سالبة جزئية مطلقة عامة            :  مثال )٧(
 .بعض اإلنسان ليس حبيوان باإلطالق العام، بالدوام 

 :مجعها بعضهم يف قولهوقد ، وهي اليت يعبر عنها بالوحدات الثمان اليت البد من احتاد القضيتني فيها  )٨(
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)و(  )ِويتاملُس كْسالع (
)١ (


 )حلَةِ  تأَِي اجلُمزِويلُ ج (

 )    قدصٍه يجلَى وع ()٢(


)٣()١(
)٢(



                                                                                       

ــافىت  ــاقض ي ــدات التن ــت وح مإذا ر 
 

 )احلَمـل (و) الوضـع (فهاك مثانا وحـدة      
 )إضـافة( )شـرطٌ(مث  ) مكـانٌ) (زمـانٌ( 

 
 )الكـل (و )اجلـزء (و) الِفعل(و) قوة(كذا   

 اآللـة واحلـال   وقد زيد وحدة، فإذا اختلفت القضيتان يف شيء من هذه الثمان مل يتحقق التناقض لزوما       
 .٤٩ينظر املطلع . والتحقيق اعتبار وحدة النسبة احلكمية. والغرض وغري ذلك

ألنه إذا صدق سلب احملمول عن كل فرد        ؛  وأما السالبة فإن كانت سالبة كلية فكنفسها يعين سالبة كلية          )١(
ضوع لفرد مـن    إذ لو ثبت املو   ؛ من أفراد املوضوع صدق سلب املوضوع عن كل فرد من أفراد احملمول           

واملالقاة تصحح املوجبة اجلزئية من     ، أفراد احملمول حصلت املالقاة بني املوضوع واحملمول يف ذلك الفرد           
ال شيء من اإلنسان بفرس إىل ال : وصدقها من الطرفني ينايف السالبة الكلية من أحدمها فينعكس، الطرفني 

ح لصدق كلما صدق األصـل ولـيس         لو ص  إذ؛ وال عكس للجزئية السالبة   ، شيء من الفرس بإنسان     
وإن ، وال يصدق عكسها ، فإا تصدق السالبة اجلزئية يف قضية موضوعها أعم مطلقا من حمموهلما، كذلك

، فقوله تباين كلـي . ١/١١٤صدق يف قضية بني موضوعها وحمموهلا تباين كلي أو عموم من وجه ح غ         
أو : وقولـه . ضا وهو بعض احلجر ليس بإنسان   ويصدق عكسه أي  ، مثال يصدق بعض اإلنسان ليس حبجر     

حنو بعض اإلنسان ليس بأبيض فإنه يصدق عكسه حنو بعض األبيض ليس بإنسان اهــ      ، عموم من وجه  
 .١/١١٤بقلم احملقق نقال من حاشية الغاية 

ومهـا  ، عكسه بعض الفرس إنسـان      ، حنو كل إنسان فرس     ،  إذ قد يكذب يف نفس األمر هو وأصله          )٢(
 .٩٣ينظر حابس ص . لكن لو صدق األصل صدق ، كاذبتان

 .  أي اإلجياب والسلب)٣(
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)١٣٥( 

)٣(
و )   ِقيِضالن كْسع()   ـ )لٍّ ِمنهمـا جعلُ نِقيِض كُ
)   ِركَانَ اآلخم ()٤ (
)٥(





)٦(





                                                                                       

 . حنو كل إنسان حيوان )١(
 . ال شئ من اإلنسان بفرس )٢(
 إذ  ؛احملمولُ فيها أعم من املوضوع يعين أا ال تنعكس املوجبة الكلية كلية لئال ينتقض يف مادة يكون  )٣(

دق كل حيوان إنسان وإال لصدق األخص على مجيع أفراد األعم وال يص، كل إنسان حيوان: يصدق قولنا
كل إنسان حيوان فإنا جند املوضوع شيئًا متصفًا باإلنسانية         : ألنا إذا قلنا  ؛ بل تنعكس جزئية    ، وهو حمال   

 . وما بعدها٥٠أيساغوجي ومطلع باختصار ص. واحليوانية وهو احليوان الناطق فيكون بعض احليوان إنسان
 . ونقيضه ال حيوان، كل إنسان حيوان: يف حنو، نكحيوا )٤(
 .٥١مطلع ص. أي وبقاء الصدق، والصدق  )٥(
وجعل حكمه حكم مـا     ، ألن حرف السلب عِدلَ به عن أصل مدلوله وهو السلب           ؛ ومسيت معدولة    )٦(

: ولـك فتكون معدولة حيث تقدر الرابطة يف حنـو ق    . ٤١مطلع  . موجبة: فقيل يف املوجبة املعدولة   ، بعده
من حواشي شرح ابن  . وحمصلة هي حيث قدرت الرابطة بعده يف املثال       . قبل حرف النفي  ، إنسان مل يقم    

 .حابس
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)١٣٧( 


) ـاعماإلج ()١()٢ (


)٣(


)٤()٥(

)٦(
 مجاع يف اللغة  حقيقة اإل :

)٧(
                                                                                       

وخالف النظام وبعض الروافض ) *(وإمنا اختلف يف وقوعه يف اخلارج   ،  أي تصور وقوعه يف الذهن ممكن        )١(
انتشارهم يف أقطار األرض مينـع  : قالوا: دهانعقا: قوله. ٢/٢٩منتهى . فذهبوا إىل أن اإلمجاع ممتنع انعقاده  

كان القياس ِذكِْـر    ، وهو ممكن   :قوله) *. (٢/٢٩منتهى  . نقل احلكم الذي يراد عليه اإلمجاع إليهم عادة       
 .٤٩٤/ ١العلم به كما ذكره صاحب الغاية 

مسألة يف بيان : ة شرح الغايةوعبار. وكذلك ثبوته والعلم بثبوته ونقله ميكنان: ال خيفى أن األوىل يف العبارة )٢(
 .٤٩٢/ ١ثبوته والعلم به ونقله وما فيها من اخلالف 

 .٤٩٥ / ١عبارة شرح الغاية ألنه مصادم  )٣(
  .وعلى أن املشرك ال يغفر له  )٤(
 أنا  كما، عاقل يقول ذلك  وذلك ألنا نعلم أن كل      ؛ وأنت خبري بأنه ال يسلَّم أنه ثبت ذلك عنهم بنقٍل كذلك           )٥(

 .١٩٢قسطاس. أن كل عاقل يعلم أن الكل أعظم من اجلزءكما نعلم ، نعلم إمجاع من سيوجد على مثل ذلك
من ادعى اإلمجاع فهو    : وقول أمحد . وال يعتد بالنظَّام واخلوارج والشيعة لشذوذهم بالنسبة إىل أهل احلق          )٦(

 .واحلنابلة حتتج باإلمجاع. ٢/٢٩منتهى . كاذب استبعاد لوجوده
ن مل يجِمِع الصيام من     ال صيام مل  : (#وقوله  . ١/٤٩٠ أى اعزموا اهـ ح غ       -فأمجعوا أمركم   : ومنه )٧(

 .١/٤٩٠ح غ . أي مل يعزم ويقطع] ر وبعض األلفاظ قبل الفج٦٨ رقم ٤/١٩٧سنن النسائي [) الليل
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)١٣٨( 

)فَاق١(ات(   ِوِل مدالع ِهِدينتدٍ   امحِة مأم ن)لَ   )٢لَّى اُهللا عيِه  ص
) اتهدين(). وآلَه وسلَّم ِفي عصٍر علَى أَمرٍ     

)العدول(
) ٍرصيف ع ()٣(

)٤(
#

)٥()٦(


)٧(


                                                                                       

د باتهدين من كان يتمكن واملرا) *. (١/٤٩١ح غ . يشمل اتفاقهم اعتقادا وقوالً وفعالً وسكوتا وتقريرا )١(
بعده ليخرج اتفاقهم يف    ) *. (٩٤ح حا ص  . وسيأيت أن االجتهاد يتبعض   ، من النظر ولو يف بعض املسائل       

) *. (١/٤٩١ح غ . وإن خالفهم فال اعتبار بقوهلم دونـه  ، فإنه إن وافقهم فاحلجة قوله أو تقريره      : عصره
وإمجاع هذه األمة حجة   : ال اجلوهري يف الورقات   ق. ٣٣٧فصول ص . وال حجة يف إمجاع غري هذه األمة      

 .من حواشي الفصول. أن إمجاع غري هذه األمة حجة: وظاهر كالم الدامغاين يف رسالته. دون غريها
 . ١/٤٩١ح غ .  الشرائع السالفةب من أمة حممد خيرج اتفاق اتهدين من أربا: قوله)٢(
ولو ،  فيندرج فيه اتفاق جمتهدي كل عصر- يعين أي عصر-يف عصر : وقوله، ١/٤٩١عبارة شرح الغاية  )٣(

ويفهم ، مل يذكر َألوهم أنه ال ينعقد إال باتفاق جمتهدي كل األعصار إىل يوم القيامة لعموم لفظ اتهدين                
 .منه ما هو املختار من عدم اشتراط انقراض العصر وجواز انعقاده بعد اخلالف كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

: قولـه . ١/٤٩١ح غ   . والدنيوي كتدبري اجليوش واحلروب وأمور الرعيـة      ، كالصالة والزكاة : الديين )٤(
وأما الدنيوية اليت ال يتعلق ا تكليف كالزراعة وحنوها فقال يف حواشي السـيد علـى                ،  اخل   :والدنيوي
راء واحلروب ألنه مل    إن خمتار أصحابنا أنه ليس حبجة فيها وإمنا حكمنا بكونه حجة يف اآل            : ٤٠٤الفصول  

 .٩٥ص. ح حا. يفصل الدليل على حرمة خمالفتهم بني كونه دينيا أو دنيويا
معىن عدم استقرار خالفهم أن يكون خالفهم وأقواهلم على طريق          :  قسطاس ٢٠٣قال اإلمام احلسن ص    )٥(

 .البحث عن املأخذ كما جرت به عادة النظار قبل اعتقاد حقيقة شيء من الطرفني
 .  يقول قوال خيالف ما هم عليه بأن)٦(
 . فال يقع إمجاع إال بعد انقراض عصر امعني مجيعا عند املشترط هذا الشرط)٧(
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)١٣٩( 

فإن قلت
قلت





)١(

)٢()٣(
)ارتواملُخ ()٤()    ِطُ ِفي انِعقَاِدهرتشال ي هأن ()اضِقران (
)ِرصالع (

)٥()٦(
)٧(

                                                                                       

وال أظن قولـه وحـده   : ٩٥قال يف شرح ابن حابس ص   ) *. (فال يكون قولُه حجة وجتوز خمالفته عنده       )١(
 .وبه يشعر كالم املصنف، يسمى إمجاعا 

 . فهو إمجاع واتفاق)٢(
ولـيس  ،  لعله يريد أن األول يستلزم أن ال يقع اإلمجاع الشرعي بواحد إذا مل يبق يف العصر معترب غـريه      )٣(

 .بل كالم الشارح يفيده،  يشري إىل هذا١وكالم النجري يف شرح القالئد ص. بصحيح واهللا أعلم
 .٥٦٧/ ١ح غ.  احلنفية والشافعية واملعتزلة واألشاعرةروهو قول أصحابنا وأكث )٤(
 . شامي. ال هلم وال لغريهم: األوىل أن يقال )٥(
  . وغريمها))لن جتتمع أميت على ضاللة((: # وقوله ]١١٥النساء  [̂ ôìÎ6−Ftƒuρ  u�ö�xî  È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#&: وهو قوله تعاىل  )٦(
رط ملا جاز   لو مل يشت  : قالوا) *. (١/٥٦٧ح غ   .  وهو مذهب أمحد بن حنبل واألستاذ أيب بكر بن فورك          )٧(

مث ،  الصحابة يف منع بيع أم الولد $إذ وافق علي   ؛ رجوع اتهد عن اجتهاده لكن الرجوع ثابت جائز       
كان رأيي ورأي عمر أال يبعن وقد رأيت اآلن أن يبعن فقـال عبيـدة               : $قال علي   : قالوا، رجع عنه 
ولو سلِّم ، أي ال نسلم ثبوت الرجوعورد باملنع . رأيك مع اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك: السلماين

 وعبيدة إمنا يدل على اتفاق مجاعة عليه ال على        $فال نسلم ثبوت اإلمجاع قبل الرجوع ألن كالم علي          
= 
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)١٤٠( 

)١()٢(
) لَم يسِبقْه ِخالف() ٣( )كَونه()و(


)٤()٥(

)٦()٧()٨(
                                                                                       

ويؤيده أن مجاعة من الصحابة كابن مسعود وجابر بن عبداهللا وابن الزبري وابن عباس يف ، أنه قول كل األمة
 .٥٦٨، ١/٥٦٧ح غ . باجلواز: رواية عنه قالوا

إن : مث إنا إن قلنا، بل غايته اجلواز فمن أين يلزم عدم حتقق اإلمجاع      ، واعلم أن ذلك التداخل غري واجب        )١(
فائدة االشتراط اعتبار موافقة الالحقني وخمالفتهم فال يزيد انقراض امعني مطلقًا بل انقراض امعـني                

فالشرط انقراض ، فظاهر ألن امعني هم األولون ، من الرجوعإن فائدته متكن امعني : وإن قلنا، األولني
 .٢/٢٩ومثله يف شرح العضد ، ٢٠٢قسطاس . عصرهم

 وخلِّفْت *إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم    :القرن من الناس أهل زمان واحد قال      : ٢/٤٠٠قال اجلوهري    )٢(
 .١٩١شرح معيار للسيد داود . مكِنه اخلالففإنه ال يفىن كبار قرن إال وقد نشأ من ي) *(يف قرن فأنت غريب 

 .واملختار أيضا أنه ال يشترط يف انعقاده كونه مل يسبقه خالف: املطابق لكالم املنت أن يقال) ٣(
 . فإن اإلمجاع ينعقد:  املناسب للمنت أن يقال)٤(
ريج وأتباعه وأيب علي وأيب    منهم أبو العباس وأبو طالب وقول ابن س       :  وهو قول أكثر أئمتنا عليهم السالم      )٥(

هاشم وأيب احلسن الكرخي وأيب احلسني وأيب عبداهللا البصريني والرازي وابن احلاجب ملا تقدم من األدلة                
 .١/٥٨٧. ح غ. الدالة على أن األمة ال جتتمع يف عصر على خطأ

، والشـافعية ، احلنفيةوبعض  ، ولكنه ال يكون إمجاعا جيب اتباعه وهو قول بعض املتكلمني         ، جائز وقوعه  )٦(
 .١/٥٨٧. ح غ. ورواه أبو طالب عن الصرييف

والذي يؤخذ من كالم غريه أن اخلالف إمنا هو يف          ، هذا كالم يشعر أن اخلالف يف حجيته ال يف وقوعه          )٧(
وأما االتفاق بعد استقرار اخلالف من امعني فمنعه اإلمام الـرازي           : ٢/١٢٢قال احمللي   . نفس الوقوع 

: قولـه . وميكن أنه أراد قول من قال جبواز الوقوع مع نفي كونه حجة قاطعـة             . وزه اآلمدي مطلقا وج 
مث اختلف  ، جواز الوقوع : األول: ألن يف املسئلة قولني   ؛ ال وجه حلصر اخلالف يف نفس الوقوع      ، الوقوع

: الثاين. املختلفونباحلجية إن أمجع : وقيل، بعدمها كذلك : وقيل، حبجيته إن وقع مطلقًا: فقيل، القائلون به
 .٢٠٣-٢٠٢واهللا أعلم ذكر معناه يف املعيار والقسطاس ، منع الوقوع

 .٩٦ص. حابس. ال نسلم اتفاق األولني على تصويب كل منهما؛ ألن كل فرقة جتوز ما تقول وتنفي اآلخر: قلنا )٨(
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)١٤١( 

)١ (


)٢(
)٣(

)٤(
)و()هأن ()٥(

 )ٍدنتسم ِمن لَه د٦()الب(
)٧()٨(

                                                                                       

 . اإلمجاع اآلخر )١(
 .٥٨٨/ ١ح غ . أحد القولنيوكخالف الصحابة يف مسئلة العول واتفاق التابعني على  )٢(
 . من جهة املعىن )٣(
إذا انقرض أهل القول املخالف دل على أن القول الباقي          : قال سيدي اهلادي بن إبراهيم يف بعض جواباته        )٤(

وهذه داللة عقلية قاطعة  ، وخروج احلق عن أيدي األمة ال جيوز      ، هو احلق وإال خرج احلق عن أيدي األمة       
 .إلمجاعوليست من باب ا: قال

 .ح حا. ونعين بأهل احلل والعقد من اشتهر بكمال االجتهاد وسائر خصال الفضل سواء كانوا ممن قام ودعا أم ال )٥(
. ورد باملنع جلواز أن يوفقهم اهللا الختيـار الصـواب  . ألن القول يف الدين بال دليل وال أمارة خطأ    : قيل )٦(

ألنه يقدح يف عصمة أهل     ؛ والالزم باطل ، قد ال يكون حقا     املراد جواز اخلطأ فإن القول بال دليل        : وقيل
، واعترض بأنه إمنا يلزم جواز اخلطأ لو مل يقع اإلمجـاع   . اإلمجاع عن اخلطأ على ما ثبت باألدلة السمعية       

وأما إذا وقع فاهللا سبحانه يوفقهم الختيار الصواب قطعا حبيث يستحيل اخلطأ على ما دلت عليه األدلـة                  
) *. (٢/٣٩سعد . يضا لو صح هذا لزم أن ال يصح إمجاع عن سند ظين الستلزامه جواز اخلطأوأ، السمعية

 .فلو أمجع ال عن مستند أمجعت األمة على اخلطأ
وهو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها يف الفرع بـدليل           ) *(كقياس العبد على األمة يف تنصيف احلد         )٧(

: قال احلفيـد  . س لعلة ظنية صارت بعد اإلمجاع القطعي قطعية       وإذ أمجعوا على قيا   ). *. (قاطع أو ضرورة  
وأما بعد ، جيوز خمالفة األمارة قبل اإلمجاع على حكمها: وقال يف املنهاج وشروحه. وهذا من غرائب النظر

أو نص  ، كظاهر آية ؛  أو أمارة ظنية   ٦٣٦لفظ املنهاج ص  ) *. (حاشية فصول . العتضادها به ؛ االمجاع فال 
 .أو قياس، اع آحاديأو إمج، آحادي

 ، وهي ما كانت حتتمل معىن راجحا، ]٣٣: النور[ ^#$!» Νèδθè?#uuρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β &: كظاهر آية كقوله تعاىل: قوله )٨(
= 
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  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١٤٢( 

)١()٢()٣()  قَلني ِإنْ لَمو ()ان؛)ِإلَي
)٤()٥(

)٦()٧()٨ (


)٩(
)١٠()١١()١٢(

)١٣(
                                                                                       

 . اآلية]٢٨ :التوبة[ ^ yϑ̄ΡÎ) šχθä.Î�ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ$ &: وقوله تعاىل. ومعىن مرجوحا
 .مارة غلطوذكر النص القطعي يف سياق األ. هكذا يف نسخة )١(
 .٣/٩١جممع الزوائد ). حنن أهل البيت ال حتل لنا الزكاة : (#كقوله  )٢(
 . واملفهوم، والتقرير، واالجتهاد، كالقياس الظين  )٣(
 .  يعين خطأ األمة؛ البتداعهم شرعا ال أصل له)٤(
 . فال يكون: الظاهر أن يقال )٥(
إذ اإلمجاع إمنـا    ؛ وأيضا يستحيل ذلك عادة   :  قوله )*. (٢٠٥السيد داود ص  . أي اإلمجاع من غري دليل     )٦(

 .جالل. وال داعي إىل احلكم إال دليله، يكون لداع يدعو اجلميع
 .كاالجتماع على أكل طعام واحد )٧(
وهـذا  ، وللصواب معرضون ، إذ هم مفوضون  ؛ بل جيوز : وقيل: ٢٠٥يف املعيار وشرحه للسيد داود ص      )٨(

إذ من مذهبه أن املكلف مىت      ؛ ]من أصحاب النظام وامسه موسى    [؛ مرانالقول تفرد به الفقيه مويس بن ع      
بلغ رتبة االجتهاد فقد صار مفوضا من جهة اهللا تعاىل يف احلادثة حيكم فيها مبا شاء من غري نظر يف داللـة      

عنـده  ألن حالـه  ؛ مبعىن أن اهللا يوفقه إلصابة مراده، وأن ما قضى به يف احلادثة فهو مراد اهللا      ، وال أمارة 
  .١/٥٧٤شرح الغاية  .#كحال النيب 

 . دليل ثان للقائلني جبوازه جزافا )٩(
 . إذ هو مغن عنه )١٠(
 . منع للدليل األول )١١(
 .دفع للدليل الثاين )١٢(
 .ألن تلقيه بالقبول حكم بصحته؛ ومن فوائد اإلمجاع تصحيحه، يعين املستند) *. ( وصريورة الظين قطعيا)١٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٣( 

)١(


)٢ (
)٣(
)و()أن ِصحال ي ٤(ه(َاسنْ أِقي هدنتسكُونَ ماً ي)٥((
)٦()َأو ِت اجاداًه ()٧(

)٨()٩(


)١٠(
                                                                                       

 . ندتجيوز أن يكون بعض اإلمجاعات ال عن مس:  ألم قالوا)١(
 .  أي الصحابة)٢(
أنظر فتح البـاري  .  من طرق كما رواه شارح الفتح#والصحيح أنه مروي عن النيب  ،  هذا كما ترى   )٣(

 .٦٣٩٧ رقم ١٢/٧٥
. مهورفعلى هذا يكون اختيار املصنف هو اختيار اجل،  حمذوفة يف هذا املوضع"ال"وجد يف كثري من النسخ  )٤(

 .وهو اختيار أئمتنا. مؤلف
 .٥٣٤/ ٤حكام البن حزم اإل. شحم اخلنزير قياسا على حلمه كتحرمي )٥(
وبعضهم أثبت اجلواز ومنع    ،  بل ال يقع إال عن غريمها      ،ال جيوز وقوعه عنهما   : وقال ابن جرير والظاهرية    )٦(

 .جيوز إن كان جليا: وقال بعض الشافعية، الوقوع 
 إال  اليت ال تثبت النصوصواملراد باالجتهاد أن يكون السند صادرا عن دالالت   : ب، ٤٩ص يف الفواصل    )٧(

كقـيم  ) *.(وباالجتهاد ما ال أصل له    ، املراد بالقياس ماله أصل معني      :  وقيل باالجتهاد كاملفاهيم وغريها،  
 .املتلفات وأروش اجلنايات

. ألنه مل يعهد وصف االجتهاد باجلالء واخلفاء؛ القياس إىل  عائد،سواء كان جليا أم خفيا : الظاهر أن قوله   )٨(
 .كقياس العبد على األمة) *(

إذ ال ميتنـع أن يكـون   ؛  كقياس النبيذ على اخلمـر ،بالعكس: واخلفي، ما قطع فيه بنفي الفارق : اجللي )٩(
 .خصوصية اخلمر معتربة

  ٢/٢٨٠واملعجم الكبري ، ٣٩٤ رقم ٢/٢٠٠املستدرك ) لن جتتمع أميت على ضاللة: (# وهو قوله )١٠(
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٤( 

)١(
 

 :فائدة
)٢(


)٣(

)٤(
)٥()٦(


)و()أناعمِإج ِصحال ي ه ()دعاِع بماإلج 
) ِخالِفِه() علَى

                                                                                       

 .وحنوه. ٥/٢١٨جممع الزوائد ، ٢١٧١رقم 
. يعين أم قد أمجعوا أن الواحد إذا اجتهد كان حجة عليه وال جيوز له املخالفة              ، أو االجتهاد ، أي القياس  )١(

ى أن  مل يفصل الدليل الدال عل    : ٢٠٩ولفظ القسطاس مع املعيار ص    ) *. (والدليل مل يفرق بينه وبني األمة     
 .االجتهاد حجة

وأيب . ١٤٥٨ رقـم  ٤/٥٩الترمذي . ١٦٥٢٤ ورقم ٢٨٥٤البخاري رقم   ) من بدل دينه فاقتلوه   : ( حنو )٢(
 . على فرض أنه متواتر٥٣٩، ٣/٥٣٨واملستدرك للحاكم . ٤٣٥١ رقم ٤/١٢٦داود 

 مل يتواتر هلم أو لعله: ويبين على األضعف ويعتمد عليه؟ وقد يقال،  وكيف يتصور عاقل أن يطرح األقوى  )٣(
ولو سلم فإن ما داللتـه  ، ولو سلم فلعل يف القرآن ما داللته على ذلك قطعية فيكون هو املستند        ، لبعضهم
 .٢٠٨و ٢٠٧ص. قسطاس.  أوىل باالعتبار عند جهابذة النظار من العكس-وإن كان سنده ظنيا-قطعية 

 . بل جيوز أنه املستند وأنَّ ثَم غريه )٤(
 . أو قياس، أو خرب، آية من ظاهر  )٥(
 .٩٠ / ٢والرازي يف احملصول . ٥٨/ ٢أبو احلسني البصري يف املعتمد  )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٥( 




)و ()ِقدعنال ي هأن ()ِنيخي١(ِبالش( (
)٢(

)٣()الو ()ِة اخللَفَاِءعب٤(ِباألر( :($
)٥(


#

)٦(
                                                                                       

 ال صحة  :قلنا. أيب بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي:  # لقوله؛ ٢٣٦اهـ فصول . خالفا لقوم )١(
اهــ  . لتقليـد وال خصوصية هلما بصحة ا،  اآلحادية فهو خطاب للمقلدينولو صح الصحةَ  ، للحديث  
 .٩/٥٣وجممع الزوائد ، ٣/٧٥وينظر احلديث يف املستدرك . جالل عليه

 .ألم بعض األمة وإمجاعهم حجة لعصمة مجاعتهم؛ إذ خيرج إمجاع أهل البيت؛بل لعدم العصمة )٢(
 .كاملسح على اخلفني )٣(
علـيكم  : (حلديث. ٢٣٦ل اهـ فصو. خالفا ألمحد وأيب خارم باخلاء املعجمة والراء ذكره قطب الدين          )٤(

 وإن ،إن كانت سنتهم سنته فاحلجة هي: قلنا). بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ
 رقم  ١/١٧٤املستدرك  ) وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة      : (كانت خمالفة هلا فتمام احلديث    

 .٢٠١٢٥ رقم ١٠/١١٤وسنن البيهقي . ٤٢ رقم ١/١٥سنن ابن ماجة . ٣٢٩
 ليست داخلة يف انعقـاد      $ألن حجية قول أمري املؤمنني      ؛ حيتمل أن يكون من باب االستثناء املنقطع       )٥(

وال ينعقد باألربعة اخللفاء مشتمل على : ألن معىن قوله؛ وحيتمل أن يكون متصال، اإلمجاع باخللفاء األربعة  
وإن كان ذكره عند نفـي حجيـة مـذهب    . ا هناوهذا أوىل ليظهر وجه ذكر هذ   ، أن قوهلم ليس حبجة   

،  حجة$ألن قول أمري املؤمنني ؛ هذا استثناء منقطع) *. ( أظهر-الصحايب كما فعل الشارح فيما سيأيت   
وأما مـذهب  : حيث قال املصنف، وكان األنسب تأخري هذا الكالم إىل فصل االستدالل     ، وليس بإمجاع 

 .الصحايب فاألكثر أنه ليس حبجة
:  وقـال  ٣/٢٤واحلاكم يف املستدرك    . ٣٢٨٨٨ برقم   ١١/٦٠٠وكنز العمال   . ٩/١١٤ الزوائد   جممع )٦(

 .٣/١٥٨والشايف ، ٩١ وابن املغازيل يف املناقب ٣٧١٤ برقم ٥/٥٩١والترمذي ، حديث صحيح

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٦( 


)١(

 


)٢(
)الو ()ِة٣(ِبأهِل املَِدين( (

#)    ِةاُألم عضب مِإذْ ه مهدحو (
)٤(

)٥()٦ (

)٧(


                                                                                       

. ٤/٣٤٨واخلطيب يف تأرخيه    . ٣/١٢٦واحلاكم يف املستدرك    . ١٢٠ رقم   ٧١ املناقب البن املغازيل ص    )١(
واحملب الطربي يف   . ٣٤٩صحيح كما ذكره الشوكاين يف الفوائد اموعة        : ه حيىي بن معني فقال    سئل عن 

 وذكره ٦/٦١ واألميين يف الغدير ٢٢٠وابن عبدالرب يف االستيعاب والكنجي يف كفايته ص، ٧٧ذخائره ص
 .من مائة وثالثة وأربعني مصدرا

؛ فكيف يكون كاخلرب اآلحادي،  مسعوا منه وخالفوهينظر فيه فإن الصحابة) *. ($ظاهره ولو ثبت عنه    )٢(
 . وعدم العلم به#فإن اخلرب اآلحادي إمنا جاز خمالفته لظن ثبوته عن الرسول 

 .البصرة والكوفة حجة على غريهم: واملصرين، مكة واملدينة: احلرمني)٣(
. ٢/١٩٣رفع احلاجـب  . إذا كانوا صحابة أو تابعني كما نبه عليه ابن احلاجب   : ٣/٢٦٤قال األسنوي    )٤(

 .حاشية فصول
إمجاع أهل املدينة من الصحابة والتابعني حجة عند : مسألة، ]٢/١٩٣رفع احلاجب  [عبارة خمتصر املنتهى     )٥(

والصحيح ، على املنقوالت املستمرة كاألذان واإلقامة: وقيل، حممول على أن روايتهم متقدمة    : قيل، مالك
أي إن مذهب مالك أن إمجاع أهل املدينة سواء كان على املنقـوالت             ، والصحيح التعميم : قوله. التعميم

 .١/٥٦ح اصفهاين على خمتصر املنتهى . املستمرة أو غريها حجة
 .٥٦٤/ ١أصفهاين معلى املختصر .  أي املتكرر وقوعها)٦(
. ن حجـة  أو أمجعوا على ما ال يتكرر ال يكـو        ،  حىت إم لو أمجعوا على أن اإلقامة فرادى كان حجة          )٧(

 .١/٥٦٤. أصفهاين على خمتصر املنتهى

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٧( 

#)١(
 )٢(


)٣()٤(


)٥(
)٦($


)  قَالَ األكْثَـر(

)٧($)يِت عليهم السالمِل البِبأه( 
                                                                                       

 ،تستخرج خبثها خمففة فهو من إخراج املخ أي       فإن كانت القاف    ، واملشهور بالفاء ، تنقي خبثها بالقاف  : قوله )١(
 .٥/١١١ النهاية يف غريب احلديث واألثر. إخراج اجليد من الرديوإن كانت مشددة فهي من التنقية وهي 

 .٨٣٨١ رقم ٢/١٠٠٦ومسلم .  وتكرر فيه١٧٨٤م أخرجه البخاري رق )٢(
 . ١/٥٤٠. ح غ. وإال لزم يف غريها من سائر البقاع اليت رويت يف فضلها أخبار )٣(
لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا اجلمع املنحصر من          ، ]٢/١٩٧انظر رفع احلاجب    [عبارة خمتصر املنتهى     )٤(

احتج املصنف على أن : أقول: قال شارحه األصفهاين،  راجحالعلماء األحقني باالجتهاد ال جيمعون إال عن
إمجاع أهل املدينة وحدها حجة على التعميم بأن العادة تقضي بأن مثل هذا اجلمع من العلماء املنحصرين                 

ومساعهم ، أي يدرك االجتهاد بسبب مشاهدم التنزيل     ، األحقني باالجتهاد ، أي غري املنتشرين يف األقطار    
وإذا ،  ال جيمعون على حكم من األحكام إال عن متمسك راجح          #رفام بأحوال الرسول    وع، التأويل

 .ألن العمل بالراجح واجب؛ كان متمسك إمجاعهم راجحا يكون حجة
. جلواز أن يكون لشرف البقعة خصوصية هي يف غريها مفقودة فيتأمـل           ؛ متنع املالزمة   : للقائل أن يقول   )٥(

 .حممد بن إبراهيم بن املفضل
 . ألنه خرج منها ثالمثائة صحايب )٦(
  ١٠١ص. حابس.  الرواية عنه مغمورة)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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 فإا تزوجت مبصعب بن $خيرج من كان من قبيل اإلناث وذلك كأوالد سكينة بنت احلسني بن علي  )١(
 .فمن كان من جهتهما وغريمها فال يدخل يف العترة، الزبري 

وخمتار الصـحاح   . وكذا يف ديوان األدب   ، ورهطه األدنون نسله  : عترة الرجل : ١/٣٥٨ويف الصحاح    )٢(
 .٥٦٠والقاموس ، ٤١٠

 . وهو كتاب ضياء احللوم يف خمتصر مشس العلوم حملمد بن نشوان احلمريي )٣(
 . ؛ ألنه داخل يف العترة شرعا$غري على  )٤(
ألن ؛  ذريته٤/٥٣٨لعرب عترة الرجل يف لسان ا  : وقيل. وحيتمل أنه أراد عصبته من إخوة وأعمام وبنيهم        )٥(

 .١٩ص. ح معيار للسيد داود. لفظها مشتق من العترية إىل آخر الكالم يف هذا الكتاب
وبالتحريك ما يعرض لإلنسان من مـرض  . ومن النهر أوسطه، سفح اجلبل أو اجلانب أو الناحية   :  بالضم )٦(

 .٨٣٣قاموس ص. واسم املالذ، والغنيمة والطمع،وحطام الدنيا ، وما كان من مال قل أو كثر، وحنوه
 .١٩٥ص. ح السيد داود. ويف أكثر الشجر املثمرة، وكذلك يف النخل، احلادثة )٧(
 .١٩٥ص. علمنا أم إمنا استعاروها ملا يشبه ذلك: عبارة السيد داود يف شرحه على املعيار )٨(
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وقد روي عـن    ،  علي وأبا هاشم     وأبو علي مل يثبت يف نسٍخ فيكون املراد بالشيخني على هذا أبا           : قوله )١(
قال السيد داود . ومل يذكر يف املعيار أبا هاشم  ، ١/٥٠٩وشرح الغاية   ، ٢٢٩الشيخني معا يف الفصول ص    

 .والقول حبجية إمجاع أهل البيت روايةٌ عن أيب هاشم: ١٩٥بن اهلادي يف شرحه صا
 .٢٢٩يف رواية الفصول ص )٢(
إذا علم إمجاع العترة : فائدة) *. (من كونه قوليا منقوال بالتواتر: ا فيهمع تكامل شروط القطعي اآليت ذكره )٣(

فأما ظَنيه  . وكذا يف العلميات على املختار    . كالنص املعلوم فتحرم خمالفته   ، كان حجةً قطعية يف العمليات    
ا كـن  ويعتـرب نسـاؤهم إذ  . وال يقدم عليهما إال ملرجح كصحة سنده      ، وظين إمجاع األمة فكاآلحادي   

. ح حا. فإن مل يبق منهم إال جمتهد فحجة يف األصح     ، وهلذا اعترب بفاطمة عليها السالم    ، جمتهدات مؤمنات 
 .١٠٥-١٠٤ص

 . وال فرق بني اإلمجاعني إال يف مسألة واحدة وهي اخلالف يف فسق خمالف إمجاعهم)٤(
 zôϑÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# šÏ?#uuρ&املعـىن    كان   -وال دخلن يف املراد     ، #إذا مل يرد ا نساء النيب       : فإن قيل  )٥(

nο4θŸ2̈“9$# z÷èÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™u‘uρ 4 ^] ال يقع مثلـه يف  ، وهو غري متالئم ، فإن العترة إمجاعهم حجة   ]٣٣: األحـزاب
ومتييزهن خبطابـه   ، إذ ال شك يف حسن ختصيصهن بالذكر      ؛ ال يلزم التنافر من عدم دخوهلن     : قلنا. القرآن
 وبأوالده الذين طهرهم وأذهـب عنـهم        #وتعليل ذلك باتصاهلن برسول اهللا      ، ا يرفع قدرهن  تعاىل مل 
 ومل يـردن  #يوضح ما ذكرناه أن أكثر الرواة واملفسرين على أن اآلية مل تنزل يف نساء النيب       ، الرجس

. ح غ . ٩ص٢٢ج١٢جامع البيان للطربي مج   . ٨/١٥٧جممع البيان   . ولو كان متنافرا ملا أطبقوا عليه     ، ا
 أنه ال يقال يف تفسري اآلية ما أورده املعترض والسياق يفيد هذا املعىن وهو يا                األوىل يف اجلواب  .١/٥١٥

وهلذا نوهنا بشأنكن فقابلن هذه النعمة بإقامة الصالة ، نساء النيب إن مقامكن رفيع ولسنت كأحد من النساء
= 
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،  البيت من الرجس   ويه وهو أن اهللا يريد أن يطهر أهل       مث التفت إىل سبب تشريفهن ذا التن      ، وإيتاء الزكاة 
وقد أكدت الروايات   . هم وإن مل يدخلن يف آية التطهري فقد ظفرن بشرف املصاهرة          فتشرف بذلك نساؤ  

وأما االستدالل باآلية على أن . واهللا أعلم،  وعلي وفاطمة وحسن وحسني#أن املراد بأهل البيت حممد 
وإمنا لزم أن من طهرهم اهللا فإمجاعهم حجة فال دخل له ، ضا ال قصدا يف النظمإمجاعهم حجة فإمنا جاء عر    
 .بقلم احملقق. بنظم اآلية حىت حيصل التنافر

yϑ$ & : ألنه ملا نزل قوله تعـاىل      )١( ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø� t7 ø9$# ö/ ä. t� ÎdγsÜ ãƒ uρ #Z�� ÎγôÜ s?^  
 .رفو. هؤالء أهل بييت:  كساء وقال# لف عليهم النيب ]٣٣: األحزاب[

واملراد بالتطهري هو التطهري    . وإمنا اخلالف فيما أراده من أفعال العباد      ،  وما أراده اهللا من أفعاله واقع اتفاقا       )٢(
 .فلو أمجعوا على باطل ملا صدقت اآلية      . رةااملعنوي وهو العصمة من الباطل ضرورة عدم التطهري من القذ         

 .اهـ جالل على خمتصر املنتهى.  تذكري الضمري#ودليل دعوى كون أهل البيت هم ال نساؤه 
 .١٩٦ح السيد داود ص. واألقرب أنه حقيقة يف األول جماز يف الثاين تشبيها باألول )٣(
لسـيد  ح معيار ل.  وهو أنه تعاىل طهرهم من األفعال واألقوال املستخبثة اليت يستحق عليها الذم والعقاب           )٤(

 .١٩٦داود ص
 .أي اختارهم للتطهري من األفعال املستخبثة )٥(
اهللا مريد لترك املعاصي من كل فرد من أفراد خلقه فال فرق بني أهل البيـت علـيهم السـالم              : إن قيل  )٦(

اإلخبار من اهللا تعاىل بإرادة إذهاب الرجس عنهم وتطهريهم دال على سبق يئتهم من اهللا               : قيل؛ وغريهم
خبالف سائر األمة   ، وهذا هو معىن العصمة   . أي إذهاب الرجس والتطهري   ؛ وتوفر دواعيهم إىل ذلك   ، تعاىل

وأيضا مراده تعاىل من غريهم هو تركهم للمعاصي        ، إفادة سيدي حممد بن حممد الكبسي       . فاتضح الفرق 
 .كعصمة مجاعتهم، ال تفضله تعاىل عليهم بالعصمة الذي هو فعله، الذي هو أثر قدرم
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 .  أي دواعي احلكمة)١(
 .يعين أن املفاسد منتفية ألجل احلكمة، أي انتفاء املفاسد )٢(
 .لعله يف غري علي وفاطمة وابنيهما؛ فإن آحادهم معصومون )٣(
؛ مث نظرنا فوجدنا بعض آحادهم مل يطهر عن ذلـك         : ١٩٦عبارة السيد داود يف شرحه على املعيار ص        )٤(

والقرآن ال يأتيه الباطل من   ،  لومل نقل بذلك بطلت الفائدة يف اآلية الكرمية          إذ؛ فتعني أن املقصود مجاعتهم   
 .وإذا ثبت تطهريهم من األفعال واألقوال املستخبثة فذلك معىن العصمة بال إشكال. بني يديه وال من خلفه

 .٢/١٩٢الطبقات الكربى . ٨١٤٨ رقم ٥/٤٥السنن الكربى  )٥(
فهو ، والعموم واخلصوص، واملطلق واملقيد، وامل واملبني ، احملكم واملتشابهفيه ، أي القرآن ، ألن الكتاب  )٦(

أال ترى  ، ويبني معانيه إال أهل البيت عليهم السالم        ، وال يعمله على الوجه املخصوص    ، حمتاج إىل إعماله  
 .فجعلهم قرناء الكتاب؛ لن يفترقا: إىل قوله
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،  مستقلة األمة على أن الكتاب حجة    إلمجاع  ؛ لكتاب والعترة وليس ألحد بأن يقول بأن احلجة هي جمموع ا         )١(
 .١/٥٢٧ح غ . والالزم ظاهر البطالن، فلو مل تكن العترة حجة كالكتاب لكان ذكرها معه عبثا وتغريرا

أن هذا من كالم أمري املؤمنني      : ١٨١ويف تيسري املطالب يف أمايل أيب طالب يف الباب الرابع عشر منه ص             )٢(
وذكر يف جمـالة    ، $وقد ذكره أيضا يف أصول األحكام عن علي         . طالب كرم اهللا وجهه   علي بن أيب    

وأنه ليس حبديث ، العروس شرح مقدمة األمثار لعبداهللا بن اإلمام شرف الدين رمحه اهللا أن يف احلديث نظرا
  يف$رواه اإلمام املهدي : ٥٢٨-١/٥٢٧ولفظ شرح غاية السؤل . وكذا يف شرح غاية السؤل، نبوي 

ولفظ غاية السؤل اخل وكذلك ذكره السيد محيـدان         : قوله.  أشهر $ووقفه على علي    . الغيث مرفوعا 
يا أيها الناس اعلمـوا أن  :  أنه قال$عن املنصور باهللا عن أمري املؤمنني    ،  ٤٦٩ص  رمحه اهللا يف جمموعه     

 عن أمر تنوسخ مـن أصـالب   فأين يتاه بكم، العلم الذي أنزله اهللا على األنبياء من قبلكم يف عترة نبيكم   
وهم باب السلم فادخلوا يف السـلم       ، أصحاب السفينة هؤالء مثلها فيكم؟ وهم كالكهف ألهل الكهف        

خذوها عين عن خامت املرسلني حجة من ذي حجة قاهلا يف حجة      ، وهم باب حطة من دخله غفر له      ، كافة
وأبو . واللفظ كما يف الكتاب، خر احلديث إىل آ) ... إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا : (الوداع

 .٢/٢٠٠واليعقويب يف سرية أمري املؤمنني من تأرخيه . ١/٢٩٠طالب املكي يف قوت القلوب ج
 .وهو علم التوحيد )٣(
: عن الديلمي يف القواعد أنه قـال      ] ٦٦اإلرشاد ص ، القاسم بن حممد رمحه اهللا      [روى إمام زماننا     )٤(

يعين يف أهل البيت عليهم السالم ألـف وسـتمائة          ، املتفق عليها ،  الفقهاء األحاديث اليت من رواية   
ستمائة ومخسة ومثـانون    ،  وشيعتهم رضي اهللا عنهم    %ومخسة أحاديث غري ما ذكره أهل البيت        

كل واحد منـها يـدل     ، وتسعمائة وعشرون ختتص بالعترة عليهم السالم     ، $حديثا ختتص بعلي    
 . لناسعلى إمامتهم وفضلهم على سائر ا
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ومع ثبوت ذلك تكون عصمتهم أقوى دليل على عصمة ؛ فثبت أن مجاعة العترة معصومة باألدلة املذكورة  )١(
فهم حجة اإلمجاع   . فمع إمجاعهم مع األمة يكون اإلمجاع حجة قطعية       ؛ ألم أفضل األمة وبعضها   ؛ األمة

 :حيث قال] ٢٨٠صابتسام الربق  [$وقد أشار إىل ذلك اإلمام شرف الدين ، يف احلقيقة
 أقوى دليل على ما العلـم ينبيـه         إمجاعنا حجة اإلمجـاع وهـو لـه       

هذا اخلرب يقتضي   : قال القاضي حيىي بن حممد بن حسن بن محيد يف تلخيصه على مقدمة األزهار ما لفظه               
لغـري  ويكون اخلطاب   ،والكتاب والعترة تفسريمها    ، فيكون مبعىن الذي  ، وما موصولة ، أن الثقلني املتروك  

ومسامها ثقلني ألن األخذ والعمل مبا .والثقل األصغر العترة، ويف بعض الروايات الثقل األكرب الكتاب     . معني
إن العرب تقول لكل خطري نفيس ثقيال فسمامها ثقلني إعظاما لقدرمها وتفخيمـا             : وقيل. جيب هلما ثقيل  

وقد روي هذا احلديث على :  أمري املؤمننيقال موالنا أمري املؤمنني شرف الدين بن مشس الدين بن. لشأما
واملتـروك  ، ويكون خطابا للجن واإلنس   ، وهو أن اخلطاب ملعني بتقدير أعين أيها الثقلني       ، غري هذا املعىن  
 .اهـ مع حذف غري خمل. الكتاب والعترة

روى هذه إن العجيلي : ٤/٢٧وقال يف نفحات األزهار . ٢/٣٨٢شرح األساس . الشافعي رمحه اهللا:  قيل)٢(
 .األبيات عن الشافعي
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)١٥٤( 





 




 



 




 ) جاز ِإحداثُ قَوٍل ثَالٍث())١(تلَفَِت األمةُ علَى قَولَينِ   ا اخ وِإذَ(
) ِفعري الَمم ()٢(اَأللَوِني

)٣ ()٤(



 
)٥(

                                                                                       

 .أو ثالث كإطالقني وتفصيل )١(
 .١/٥٨١ح غ . لزم خطأ األمة)٢(
واملنع كذلك فقـول    ، وعدمه  ، اجلواز مع التفصيل  : وكهذه املسئلة فإن القدماء اختلفوا فيها على قولني        )٣(

 .١/٥٨١ح غ . واملنع مع عدمه غري رافع للقولني، املتأخرين باجلواز مع التفصيل
املعدود هنا مثانية وكأن املراد أا مخسة بالنسبة إىل ما لكل واحد من الزوجني الفسخ لآلخر به ولكن ال                    )٤(

الثالثة املشتركة والقرن والعفل والرتق املختصة إمنا يتم على   : ألن العيوب بالنسبة إليها ستة    ؛ يتم يف الزوجة  
إفادة السيد . واهللا أعلم، ٥٩٠هاين على املختصر صتقدير جعل العفل داخال يف الرتق كما يف شرح األصف

 .حممد بن إمساعيل األمري
 : وقيل، هلا الثلث من أصل املال يف مسأليت الزوج والزوجة: قيل، وكمسألة أم مع أب وزوج أو زوجة )٥(

وافق يف  قول ثالث -فالفرق وهو القول بأن هلا الثلث يف مسألة وثلث الباقي يف مسألة ؛ ثلث ما بقي فيهما
النصف : فمع الزوج للزوج  ، ١٢وللتوضيح نفرض املسألة من     . [كل مسألة مذهبا فلم يرفع القولني فجاز      

، ٣أما مع الزوجة فللزوجة الربع    .  ثلث التركة  ٤ ثلث الباقي لئال تزيد على األب لو أعطيناها        ٢ولألم  ، ٦
ا القول من كل قول بطرف فلم       فلم تزد عليه فأخذ صاحب هذ     ، ويبقى مخسة لألب  ،  ثلث التركة  ٤ولألم

= 
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)١٥٥( 







)١()٢(
)كَذَِلكو ()٣()  ٍِليٍل ثَالـثد (

)و ()  ِليـٍلعت
) )٤(ثَاِلٍث

)٥(

                                                                                       

إذ هو خمالف ، أما إذا نصوا على أنه ال فصل بني القولني مل جيز إحداث الفصل     : نعم] بقلم احملقق . يرفعهما
 .١٠٦ح حا ص. ٩٠ذكر معناه يف اجلوهرة ص. ملا أمجعوا عليه من أنه ال فصل

فلو قال ، وبعضهم للفاسقني، عة للمؤمننيالشفا:  ومثال الرافع يف مسئلة من القطعيات أن يقول بعض األمة)١(
وقال بعضهم ، اهللا تعاىل يرى يف الدنيا واآلخرة: ومثال ما ال يرفعهما لو قال قائل. رفعهما، ال شفاعة: قائل

تعترب يف مجيعها   : قيل، وكالنية يف الطهارات  ) *. (وقال بعضهم يرى يف اآلخرة ال يف الدنيا       ، ال يرى فيهما  
فالقول بأا ال تعترب يف اجلميع قول ثالث يرفع االتفاق على أـا   ، تعترب يف البعض  : يلوق، تيمما ووضوءا   
 .١٠٥ح حا ص. تشترط يف اجلملة

بل يردها مع : وقيل، الوطء مينع الرد: فقيل،  ومثال ما يرفع القولني أن يطأ املشتري البكر مث جيد فيها عيبا            )٢(
ح غ  .  فالقول بردها جمانا قول ثالث رافـع للقـولني         -با   وهو تفاوت قيمتها بكرا وثي     -أرش النقصان   

 .٥٨٢، ٥٨١ص١
 . لئال يلزم التشريع؛صوابه استنباط )٣(
 .أو رابع )٤(
فإن ذلـك   ، الطعم: وقيل، إن العلة الكيل    : كما لو اختلف يف تعليل التفاضل يف الرب على القولني فقيل           )٥(

ألا تقتضي  ؛ لل باالقتيات غريت هذه العلة ذلك احلكم      فلو جاء ثالث فع   . يقتضي حرمة التفاضل يف امللح    
حل التفاضل يف امللح فاستخراجها حينئذ يكون كالقول الثالث الرافع للقولني فال جيوز التعليل باالقتيات               
= 
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)١٥٦( 


)١(

)و()أِْويٍل ثَالٍثت()٢(
)٣(

)٤(
)٥()٦(


) )٧(نا ِإلَى الِعلِْم ِبانِعقَاِد اإلجماعِ    وطَِريقُ(
)اِإم(

)ُةداه٨(املُش( (
                                                                                       

وسـبقه يف ذلـك   . واعلم أن قول املصنف ثالث يقتضي تقدم االثنني منها. هنا على املختار خالفا ملالك    
والظاهر أن اخلالف ثابت يف إحداث      . واملعيار مطلقا يعين يف الثالثة    .  الدليل والتعليل  صاحب اجلوهرة يف  

 مطلقا واجلوهرة   ٢٣٧ والفصول ص  ٢/٣٩والعضد  . كما يف املنتهى  . وتأويل ثان ، وتعليل ثان   ،دليل ثان   
 .١٠٦ح حا ص.  يف التأويل٩٢ص

ألن عدم القول ليس قوال بالعدم فكان       ؛ عصر األول إذ هو قول باجتهاد ال خمالفة فيه ملا أمجع عليه أهل ال            )١(
 .٥٨٤ح غ ص. جائزا

 .أي الدليل الظاهر )٢(
 .أي الدليل املذكور والتأويل والتعليل )٣(
أو مبهما كأن تستدل بدليل ، وجيوز أن يستدل بكذا : إما معينا كأن تستدل األمة بدليل وتقول: أوصحته )٤(

إذ ؛  جاز إحداث ذلك الدليل املنصوص عليه مطلقا-لة بدليل غري هذا وجيوز أن يستدل على املسأ: وتقول
 .٤١٧ وشرحه ص٢٢٨فصول ص. ليس يف إحداثه خمالفة وذلك جلي

 .١٩٣ح السيد داود . مغايرة ملا قال به من قبلهم )٥(
 .٢/٤عضد . ويعدون ذلك فضال، بل يتمدحون به، وإال نقل )٦(
 .١٠٧ح حابس ص. أو السكوت مع الرضى أو مبا أمكن تركيبه منهاأو التركوينعقد اإلمجاع بالقول أو الفعل  )٧(
 .يف حق احلاضرين )٨(
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)١٥٧( 

)١()٢(
)ْقا النِإم٣(لُو( ()  ـنع

)نيِعِمج املُ نِمكُلِّ واِحٍد   
)٤()٥(

)٦()أو () ِضـِهمعب ن٧(ع( (
)٨()٩() قِْلن عىمرض 

)١٠() نيالساِكِت
)١١(

ولأل


 الثـاين :)١٢(
                                                                                       

 . قيد للترك كما صرح به )١(
 . ألن الفعل ال يكون إال عن دليل )٢(
 . يف حق احلاضرين وغريهم )٣(
يل املقتضي للتحرمي أي إنه فعل مثل الفعل الشرعي أو ترك ذلك الشيء املوجب للدل ) *. (أي مثل ما تقدم    )٤(

 . هلم بأن الفعل أو الترك للدليل مقصدأي مع العلم، أو الكراهة مثل ترك املشاهد احلاضر كذلك
 . أي لدليل شرعي )٥(
 . أو تلُقِّي بالقبول)٦(
 . أي واحد أو مجاعة )٧(
فيـه علينـا   فإن كان مما ال تكليف  . ١٠٧ح حا ص  . وهو مما علينا فيه تكليف    ) *(أي للحكم الشرعي     )٨(

 .١/٥٦٩ح غ . كالقول بأن عمارا أفضل من حذيفة فال إمجاع وال حجة
 .  لدليل شرعيأي )٩(
 .  يعلم من حاهلم)١٠(
 .يف حضرم )١١(
 .فعلى هذا يتضح عدم إمجاع الصحابة على إمامة املشائخ؛ إذ سبب التقية ظاهر فتأمل )١٢(
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)١٥٨( 

)١(الثالث:)٢(


)٣(
)٤(


)٥(

                                                                                       

فسكوت الصحابة عنـها    ؛  مل يكن إمجاعا وال حجة     فإن كان لسكوم حممل غري الرضى كإمامة الثالثة        )١(
إذ هو للتقية فال يدل ؛ وكالسكوت عن النكري يف بيعة معاوية، خلشية الفرقة اليت تعود بالضرر على اإلسالم 

 .١٠٨، ١٠٧ح حا ص. على الرضى
طع فمثل ذلك يكون إمجاعا وحجة بناء على الق     ، كالقياس حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون        )٢(

 .١٠٨حا ص. بأن السكوت رضى فيما ذاك حاله
وإن كان قـول الـبعض بـه        ، ١٠٨ح حا ص  . إذ ال عادة بإنكاره   ؛ فليس حبجة بعد استقرار املذاهب     )٣(

 وبه قال اإلمام أمحد بن سليمان واملهدي وأبو هاشم وأبو           -وسكوت البعض قبل تقرر املذاهب فاملختار       
 واملؤيد $ وهو الظاهر من كالم اإلمام اهلادي  ٢/٣٧اجب   وابن احل  ١/٢٣٠احلسن الكرخي واآلمدي    

لبعد السكوت من الكل عادة مع اعتقاد       ؛  أنه حجة ظنية حيتج ا كسائر الظنيات       -باهللا أمحد بن احلسني     
السكوت بعـد  : ٢١٠قال صاحب القسطاس ص ، ٥٧٢، ٥٧١ح غ ص  . املخالفة كما ترى عليه الناس    

إذ ال عادة بإنكاره فلم يكن حجة وإمنا الكالم فيما إذا كـان  ؛ وافقة قطعااستقرار املذاهب ال يدل على امل     
ألن املخطئة تقول بأن املخطيء معفو      ؛ كل جمتهد مصيب أو ال    : قطعا اخل سواء قلنا   : قوله. قبل االستقرار 

 .١/٥٧٠ح غ . عنه خماطب مبا أداه إليه نظره القاصر فال جيب اإلنكار
إنه : إذ سكوم ليس ألجل حجيته بل إلصابته عند من قال     ؛ لظاهر أنه ليس حبجة   وا، ينظر يف هذا الكالم    )٤(

 .إال أن يكون يف مقام املناظرة استقام. شامي. واهللا أعلم، فلم يعترضوا هلذا ؛ مصيب فيما أدى إليه اجتهاده
) *. (٢٠١ح معيار للسـيد داود ص     . فيكون ذلك يف إفادته ظنا كاإلمجاع اآلحادي فيكون حجة ظنية          )٥(

لوال معاذ هللـك    : فقال، ما جعل اهللا لك على ما يف بطنها سبيال        : كقول معاذ لعمر ملا رأى رجم احلامل      
)  %óΟçF÷�s?#uuρ £ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ: ( وكقول امرأة له ملا ى عن املغاالة يف املهـر أيعطينـا اهللا بقولـه              ، عمر

وغري ذلك مما يوقف ، من عمر حىت املخدرات يف البيوتكل الناس أفقه    : فقال؟  ومينعنا عمر  ]٢٠:النسـاء [
قال السيد داود بن اهلادي يف شرحه   : قوله يف احلاشية كقول معاذ لعمر اخل        . فسطاس. عليه التتبع آلثارهم  

. ٢/٢٢٠ $ينظر أحكام اإلمـام اهلـادي        [$املشهور أن هذه الرواية لعلي      : ٢٠١على املعيار ص  
= 
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)١٥٩( 

) ماهِرض فرعيو (
)دِبع ارِ  ِم اإلنهتاالش عاِملٍ  ، كَاِر موِر حِم ظُهدعلَ) ١(وهم كُ لَ عوِتى الس ،ها  وكَونِمم 

) ويسمى هذَا () يِه مع واِحدٍ  احلق فِ 
) اكُوِتيا ساعمإج ()٢()  ـوهو (

ٌةجح


# )٣(
)ي٤(ةٌظَن( ()ْاوإنراتوِقلَ تن  ()٥()  كَـذَاو

                                                                                       

. ٢/١٩٤واحملب الطربي يف الرياض النظـرة       . ١/٣٥١وفرائد السمطني   . ٣٣٥) ع(جمموع اإلمام زيد    
 .$وقد روي أن القائل بذلك علي :  ما لفظه١/٥٧٣ ويف شرح الغاية ]٦/٩٣وذكره األمني يف الغدير 

 .من احلوامل املقدرة املفروضة)١(
 .  إال بالسكوتعوهو أنه مل يتم اإلمجا )٢(
 .٢١٨/ ٥جممع الزوائد  )٣(
إذا ذهب واحد من اتهدين إىل حكـم يف         :  ما لفظه  ١/٥٨٠ح األصفهاين على خمتصر املنتهى       يف شر  )٤(

صورة قبل استقرار املذاهب على حكم بتلك الصورة واتهدون عرفوا بأن ذلك احلكم صدر من ذلـك             
 . فهو إمجاع قطعي إن علم أن سكوم عن رضى وإال فحجة ظنيـة     -اتهد ومل ينكر ذلك احلكم أحد       

إن اإلمجاع السكويت مع العلـم      : وقد ذكر ابن احلاجب يف شرحه ما معناه       . هذا هو املختار عند املصنف    
، برضى الساكتني يكون قطعيا وسيأيت عنه يف الرد على املخالف يف حجية القياس ما يدل علـى ذلـك            

 ما  ١٨٤يار ص ويف شرح السيد داود بن اهلادي على املع       . ٢١٠وصرح به هناك يف القسطاس املقبول ص      
فإن نقل إلينا متواترا    :  يف اإلمجاع أنه إن كان قوليا      $يعين غري اإلمام املهدي     ؛ والذي قرره غريه  : لفظه

فإن كان يف مسألة قطعية فكـالقويل       :  وإن كان سكوتيا   ،وإن نقل آحاديا فحجة ظنية    ، فهو حجة قاطعة  
ا سواء نقل ن يف مسألة ظنية فاإلمجاع ظين قطعوإن كا، أو ظنيا إن نقل آحاديا، يكون قطعيا إن نقل متواترا

 .تواترا أو آحادا
جلواز ترك اإلنكـار هليبـة أو   ) *(الحتماله، ما يفيد أنه يكون قطعيا عند انتفاء االحتمال    : يف قوله  )٥(

 .لتقية أو حنو ذلك
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)١٦٠( 

) القَوِلي ِإنْ نِقلَ آحاداً   
) راتو١(فَِإنْ ت( ( ) ٌـةةٌ قَاِطعجفَح)٢( (

) اِلفُهخم قفْسيلـ ( قوله تعاىل:
&ôì Î6 −Ftƒ uρ u�ö� xî È≅‹Î6 y™)٣( t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  „ &tΒuρ È,Ï%$t±çاآلية...^#$

tΑθß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗt6s? ã&s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6−Ftƒuρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? Ï&Î#óÁçΡuρ 

zΝ̈Ψyγy_ ( ôNu!$y™uρ #·��ÅÁtΒ ^]١١٥: النساء[      لَّمسآلِه وِه ولَيلَى اُهللا عِبي صِل النِلقَوو: )) لَن

ِمعتجاللَةٍ   تلَى ضِتي عأم (()٤( ) ـاِعِهممإلجو)٥( (
) اعماإلج الَفخ نِطئَِة مخلَى تٍد ِفي. عِطئَِة أحخلَى تع ِمعجم ال يِمثْلُهٍر وأم 

) شرِعي إال عن دِليٍل قَاِطعٍ    


                                                                                       

 .١١٠حا ص. وكذا إذا تلقي بالقبول على املختار )١(
فإن تـواتر  : وعبارة الشارح أعين قوله، ن اإلمجاع هو القويل املنقول بالتواتر  عبارة املنت تفيد أن القطعي م      )٢(

وذهـب ابـن   ) *(يعم الفعل والترك وقد صرح بذلك فيما سبق وهو الظاهر ، نقل اإلمجاع غري السكويت 
 .١١١ح حا ص. اخلطيب الرازي واآلمدي إىل أنه حجة ظنية وإن نقل تواترا

 .رفو. اإلنسان لنفسه من قول أو فعلواملراد بالسبيل ما خيتاره )٣(
 . ٢١٨/ ٥جممع الزوائد )٤(
أمجعوا على ختطئة املخالف فيكون حجة فقد أثبـتم اإلمجـاع   : إنكم إن قلتم : ال يقال على أصل الدليل     )٥(

اإلمجاع دل على نص قاطع يف ختطئة املخالف فقد أثبتم اإلمجاع بنص يتوقف على              : وإن قلتم ، باإلمجاع
والذي ثبت ، املدعى كون اإلمجاع حجة: ألنا نقول؛ ال خيفى ما فيه من املصادرة على املطلوبو، اإلمجاع

، به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من اإلمجاع ميتنع عادة وجودها بدون ذلك الـنص                  
ـ          ، اإلمجاع حجة أم ال   : سواء قلنا  نص ال  وثبوت هذه الصورة من اإلمجاع وداللتها العادية على وجود ال

ال : يتوقف على كون اإلمجاع حجة فما جعلنا وجوده دليال على حجية اإلمجاع ال يتوقف على حجيتـه   
 . بلفظه٢/٣١من العضد . وجوده وال داللته فاندفع الدور
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#
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، إذ ال خمرج عنهما؛ وإذا حرم اتباع غري سبيلهم وجب اتباع سبيلهم، إذ ال يضم مباح إىل حرام يف الوعيد )١(
أصعبها مـا   ، واعترض عليه بوجوه كثرية وانفصلوا عنها     . بيلهم فيجب اتباعهم وهو املطلوب    واإلمجاع س 

 حيتمل وجوها مـن  ]١١٥: النساء[ ^ôìÎ6−Ftƒuρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#&: ألن قوله؛ نذكره وهو أن هذا ليس بقاطع    
 أو يف االقتداء به أو يف مابـه         ،أو يف مناصرته  ، #جلواز أن يريد سبيلهم يف متابعة الرسول        ؛ التخصيص

والتمسك بالظـاهر إمنـا يثبـت       ؛ وإذا قام االحتمال كان غايته الظهور     ؛ صاروا مؤمنني وهو اإلميان به    
ولواله لوجب العمل بالدالئل املانعة من اتباع الظن فيكون إثباتا لإلمجاع مبا ال تثبت حجيته إال     ، باإلمجاع

ولو سلم فال نسلم أن ،  كثرية إخل مثل أنا ال نسلم أن من للعموم:قوله. ٣٢-٢/٣١عضد  . به فيصري دورا  
ولو سلم فغري سبيل املؤمنني هو ، بل يشرط االقتران مبشاقة الرسول    ، اتباع غري سبيل املؤمنني حمظور مطلقا     

ولو خص يف كل عصر فهو عام يف العامل       ، ولو سلم فاملؤمنون عام لكل مؤمن     ، سبيل الكافرين وهو الكفر   
ولو خص بأهل احلل والعقد فلفظ السبيل مفرد ال عموم له ولو سـلم فيحتمـل التخصـيص       ، اهلواجل

ولو سلم أنه أريد مـا يعـم   . أو اإلميان به  ، أو االقتداء به  ، أو مناصرته  ، #بسبيلهم يف متابعة الرسول     
 .ة القطع فال تثمر اآلي٢/٣٢سعد . اتفاقهم يف األحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبني كل هدى

عن عمرو بن دينار ورجاله رجال الصـحيح عـدا          . ضاللة... لن: بلفظ. ١٢/٤٤٧الطرباين يف الكبري     )٢(
 .١/١٧٧ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد . مرزوق وهو ثقة

 .١٩٨٧٢ رقم ٧مسند أمحد . ٧/٢٨٨جممع الزوائد  )٣(
 .٧/٢٠٢٤١وكنز العمال . ١/١١٥املستدرك  )٤(
 .٥٥٩خمتار . ي قدر شرب بكسر القاف أ)٥(
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 .٢٣١خمتار . احلبل:  والربقة.١/١٦٦٦وكنز العمال . ٥/٢٢٤وجممع الزوائد ، ١/١١٧ املستدرك )١(
من فارق اجلماعـة  ). (التزال طائفة من أميت على احلق حىت تقوم الساعة حىت جييء املسيح الدجال  ( حنو   )٢(

 .إىل غري ذلك] ٣/١٠٣٣٨، ٨٠٦٧ رقم ٣ة رواه أمحد بن حنبل عن أيب هرير). [مات ميتة جاهلية
وهلذا ورد ؛ هذه األدلة الدالة على حجية اإلمجاع ال ختلو من مناقشة: $قال اإلمام شرف الدين    ) تنبيه( )٣(

إمجاع األمة يتضمن إمجاع أهل : واألظهر يف االحتجاج على ذلك أن يقال. عليها ما ورد من االعتراضات
وقد ثبت بالدليل القطعي عصمتهم على ما       ، بل سادم وخريهم  ، عض األمة إذ هم ب  ؛ البيت عليهم السالم  

ويف جتويز اخلطأ على األمة جتويز اخلطأ على أهل البيت عليهم        ، مر بيانه من اآليات واألخبار املتواترة معىن      
 .١١٥حابس . وذلك ينايف العصمة اليت قد ثبتت هلم، السالم 

 y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9&: ولقوله تعـاىل  . رفو. طأ وهو ثبوت عصمة هذه األمة عن اخل       )٤(
u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# ^ ]ذه اآلية أن اهللا تعاىل اختارهم شهداء على الناس مـن   . ]١٤٣: البقرة وجه االستدالل

 ̂ &tΑ$s% öΝßγäÜy™÷ρr&:  تعاىلومنه قوله، ألن الوسط من كل شيء خياره؛ حيث حكم خبرييتهم ليكونوا شهداء
ح حـابس  . وهو تعاىل ال خيتار شهداء إال العدول الذين ال جيمعون على خطـأ         ؛  أي أعدهلم  ]٢٨: القلـم [

 .١١٢ص
 .جواب لَما )٥(
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) اِبعِليلُ الرالدو ()اسالِقي (


)١(

)لُوٍمعلَى ملُوٍم ععلُ مم٢(ح( آءِباجر)٣ (

 ).)٥( علَيِه ِبجاِمٍع)٤(حكِْمِه

وقولهقوله
وقوله


                                                                                       

 على  يستلزم اإللغاز إذ ذاك   ؛ ينظر يف هذا اإلطالق فإن املشترك ال يطلق ويراد به معانيه مجيعها يف حالة واحدة              )١(
وما ذكره الشارح من املثال إمنا فهمت املساواة على جهة . إفادة سيدي حممد بن حممد الكبسي    . طباملخا

 .قوله ال يطلق اخل إمنا هو على قول البعض. إذ يلزم من التقدير املساواة فتأمل؛ اللزوم ال أنه دال عليه مطابقة
واملراد به هنا مطلـق     ، من العلم مبعىن التصور   واملعلوم مشتق   ، يراد باملعلوم األول الفرع وبالثاين األصل        )٢(

فإن الفقهاء كثريا مـا  ، والظن، واالعتقاد، واملراد باملعلوم هنا متعلق العلم املصطلح، اإلدراك وإن كان ظنا 
 باملعلوم  وعرب به أي  :  ما لفظه  ٢/٤٦٤شارح الغاية قال  . ٢/٤٦٤ح غ   . يطلقون لفظ العلم على هذه األمور     

ملا يف التعبري ما من إـام       ؛ يف املوجود واملعدوم ورجح على التعبري بالفرع واألصل       لكون القياس جيرى    
 احلكـم  احلكم املطلوب وحملأعين حمل ، وإن كان قد دفعه بعضهم بأن املراد ما ذات الفرع واألصل  ، الدور
إذ ؛ أوىل من التعبري بالشيء   والتعبري باملعلوم   . واملوقوف على القياس إمنا هو وصفا الفرعية واألصلية       . املعلوم
 .أصفهاين على خمتصر املنتهى. ألن املعدوم ليس بشيء عندنا؛ محل الشيء الختص باملوجود: لو قيل

ألن املعـىن   ؛ واملراد من إحلاق الفرع باألصل يف حكم األصل أن يثبت له مثل حكمه ال عني حكمـه                 )٣(
 .٢/٤٦٥ح غ .  من حمل إىل حملواألوصاف ال يتصور انتقاهلا، الشخصي ال يقوم مبحلني

 .٤٦٤/ ٢ح غ . سواء كان ذلك احلكم قطعيا أو ظنيا، واملراد حكم الذهن بكون أمر كأمر  )٤(
وقد علم من هذا احلد أركان القياس اليت هي األصل والفرع وحكم األصل والوصف اجلامع لتضـمنه                   )٥(

 .٤٦٤/ ٢ح غ . إياها
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 . أي إثباتا أو نفيا )١(
 . ثباتيف اإل )٢(
وما عداه من األشياء املائعة املسكرة تسمى نبيـذا وال          . اخلمر كل مسكر من عصري العنب     ) *(يف النفي    )٣(

. ح جـوهرة . ٢/٢٦٧والغزايل يف املستصـفى  . ٢/٢٧٤ذكر ذلك أبو احلسني يف املعتمد     ، تسمى مخرا 
 ويف الشرع ما كان من عصري ،الظاهر أن اخلمر يف اللغة ما خامر العقل أي غطاه من أي شيء كان   : قلت

 . مبعناه١/٨٦ح قاضي . $ذكره اهلادي . العنب والتمر: الشجرتني
ملا صح الوتر على الراحلة كان نفال كصالة الفجر ملا مل تصح عليها مل تكن نفـال             : مثاله، قياس العكس  )٤(

، صحته على الراحلة وعلته عدم   ، وحكم األصل كونه غري نفل    ، والفرع صالة الوتر  ، فاألصل صالة الفجر  
 .٢/٤٦٧ح غ . وعلته صحته على الراحلة، وحكم الفرع كونه نفال

 . باعتبار قوته )٥(
فالقطعي ما علم حكم أصله وعلتـه  . ينقسم إىل قطعي وظين وجلي وخفي    : ٢/٤٨٢ يف الغاية وشرحها     )٦(

، هو قليـل نـادر    ووجودها يف الفرع من دون معارض كما يف قياس العبد على األمة يف تنصيف احلد و               
فإن ، وال يخفَى عليك ظهور الفرق بني القطعي واجللي: مث قال فيه ما معناه. والظين ما فقد فيه أحد العلوم
 .والظين أعم مطلقا من اخلفي، القطعي أخص مطلقا من اجللي

شيء من  فالعقلي ما مل يكن للشرع مدخل يف إثبات         :  وينقسم القياس باعتبار مدركه إىل عقلي وشرعي       )٧(
ويعرفونه بأنـه تشـبيه   ، ألنه مؤلف كالبيت ويسمى عند املنطقيني متثيال   ؛ العامل حادث : كقولك، أركانه

. جزئي جبزئي يف معىن مشترك بينهما ليثبت يف املشبه احلكم الثابت يف املشبه به املعلـل بـذلك املعـىن                 
= 
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للشرع دخل فيه يف إثبات شيء منها والشرعي ما كان . واملتكلمون يسمونه استدالال بالشاهد على الغائب
فالصحيح ما مجع الشروط املعتربة اآلتية      ، وباعتبار استجماعه للشرائط إىل صحيح وفاسد     . وهو املراد هنا  

 .٢/٤٨٢ح غ . والفاسد مامل جيمع تلك الشروط، وسواء كان قاطعا أو مظنونا، إن شاء اهللا تعاىل
وكان له مال يبلغ ، من أعتق شركا له يف عبد: (٢/٤٨٣ة ويف شرح الغاي. ٢٣٥٩ رقم ٢/٨٨٢ البخاري )١(

) وإال فقد عتق عليه ما عتـق      ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد     ؛ مثن العبد قوم عليه قيمة عدل     
 .١٠/٢٧٤البيهقي 

لعدم اعتبار الذكورة واألنوثة شرعا يف ذلك لفاته القلق وكمـل املعـىن مـع    : ولو قال ، يف العبارة قلق     )٢(
لكن أمجعت األمة على أنـه ال   : ٢٤٠وعبارة السيد داود بن اهلادي يف شرحه على املعيار ص         . االختصار

 .٢/٤٨٣الغاية . فارق بني العبد واألمة يف تنصيف احلد فهذا قياس جلي عند اجلمهور
س يف  والقيـا . وقياس يف معىن األصل   ، وقياس داللة ،وإىل قياس علة    : ٤٨٥، ٢/٤٨٣يف الغاية وشرحها     )٣(

معىن األصل أن جيمع بني األصل والفرع بنفي الفارق من غري تعرض لوصف هو العلة وهو قريـب مـن    
، مثاله قصة املواقع أهله يف ار رمضان بنفي كونه أعرابيا فيلحق به الزجني واهلندي. تنقيح املناط الذي يأيت

وبنفي ، نة فيلحق به الرمضانات األخروبنفي كونه رمضان تلك الس، وبنفي كون احملل أهال فيلحق به الزنا
 .كون اإلفساد بالوقاع فيلحق به إفساد الصوم باألكل عمدا

سـبكي  .  فيه قويا كقياس القتل مبثقل على القتل مبحدد يف وجوب القصاص         أي ما كان احتمال الفارق     )٤(
 .وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه يف املثقل. ٣/٦٤

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٦٦( 

)١(



)٢(

)٣(
)٤(و)٥(

)ِىلَإَّاِس ِعلٍة قَي ()٦(#


)و ()ِقاِسي
)٧() داللٍَة

                                                                                       

 . ٧٠٢معيار ص. بني األصل والفرع )١(
 .٢٤٠ح معيار للسيد داود ص.  الصالة وإزالة النجاسة)٢(
وهذا جمرد مثال وإال فقد     ) *. (ال أنه جتاذبه أصالن   ؛ ل ما مل يقطع فيه بنفي الفارق يف كونه خفيا         ا أي مث  )٣(

 .إفادة سيدي حممد بن حممد الكبسي.  من حديث ابن عمر مرفوعا٣/١٥٨٦أخرجه مسلم . ))كل مسكر مخر((: ورد
وهـو  . ومن جعل العلة اإلسكار فقد وجده فيحرمه، فمن جعل العلة التسمية فال يسميه مخرا وال حيرمه        )٤(

 .١٢١حابس ص.املختار
 .١٢١حابس ص.  باعتبار جامعه)٥(
تِبع يف هذا   ) *. (٢/٤٨٤ح غ   . وأمثلته كثرية ، وسواء ثبتت بنص أو بغريه    ، قياس العلة هو املصرح بعلته     )٦(

واملشهور أن قياس العلة ما مجع فيه بني األصل والفـرع           . ٧٠٣ يف املنهاج ص   $مام املهدي   الكالم اإل 
 .أو أي املسالك املعتربة، أو االستنباط، أو اإلمجاع، وسواء كانت بنص الشارع، بذكر العلة

لي يف قال احمل . وقياس الداللة ما مجع فيه بالزمها فأثرها فحكمها       : هكذا١٠٧عبارة السبكي يف اجلمع ص     )٧(
كمـا  ؛ وكل من األخريين منها دون ما قبله، وكل من الثالثة يدل عليها   ، الضمائر للعلة : ٢/٢١٣شرحه  

، جبامع الرائحة املشتدة وهي الزمة لإلسـكار      ؛ النبيذ حرام كاخلمر  : مثال األول أن يقال   ؛ دلت عليه الفاء  
امع اإلمث وهو أثر العلة اليت هي القتل        القتل مبثقل يوجب القصاص كالقتل مبحدد جب      : ومثال الثاين أن يقال   

= 
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)١٦٧( 

)١()٢(
)٣(

)٤(
)٥()٦()٧(


)٨(

)٩()١٠(
                                                                                       

جبامع وجوب الدية عليهم    ؛ تقطع اجلماعة بالواحد كما يقتلون به     : ومثال الثالث أن يقال   ، العمد العدوان   
والقتل منـهم يف    ، وهو حكم العلة اليت هي القطع منهم يف الصورة األوىل         ، يف ذلك حيث كان غري عمد     

أحد موجيب اجلناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على اآلخر           وحاصل ذلك االستدالل ب   . الثانية
 .٢/٤٨٤ح غ . كما لو علل يف قياس النبيذ على اخلمر برائحته املشتدة، بل بوصف الزم هلا) *(

 . أي ال بنفس العلة وهي اإلسكار )١(
 .الدية والقصاص )٢(
 . وهي اجلناية يف املثال)٣(
 .القصاصاملالزمة بني الدية و )٤(
 . صوابه بأحد حكمي العلة )٥(
 .أي عن العلة وهي اجلناية )٦(
ومسي قيـاس الداللـة؛   ، ٢٤١عبارة السيد داود بن اهلادي يف شرحه على املعيار ص) *( أي هذا القياس  )٧(

 .لداللة اجلامع على العلة
 .واجلامع بني األصل والفرع اجلناية العمد العدوان: كأن يقال )٨(
 .دية والقصاصوهو ال )٩(
جناية من مجاعة توجب على كـل  :  وحتقيق كيفية تركيب القياس أن تقول يف قطع األيدي بيد واحدة      )١٠(

وفـرع  ، فهاهنا أصل وهو القتل   . فلزم أن توجب القصاص عليهم كما أوجبته يف القتل        ؛ واحد دية كاملة  
فإذا ؛ قصاص عليهم مجيعاوحكم وهو وجوب ال   ، وعلة وهو وجوب ديتها على كل واحد      ، وهو قطع اليد  

كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك األصل وهو القتل يف العلة وهو لزوم الدية على كل واحد وجب أن                    
 .جناية اخل هذا تصريح بالعلة فتأمل: قوله. ٧٠٤، ٧٠٣منهاج . يشاركهم يف احلكم وهو القصاص
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)١٦٨( 







)١()٢ (


)٣()٤(
)و()٥()اِس طَردِإلَى ِقي(




#)٦(
)٧(&$tΒuρ tβ%x. ª!$# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3oΨ≈yϑƒÎ) ^ ]١٤٣: البقرة[

                                                                                       

مبعىن أن اجلناية توجـب الديـة يف   ؛ اجلنسمتالزمان نظرا إىل احتاد علتهما حبسب      ، أي الدية والقصاص   )١(
سعد . وال يتحقق القصاص يف العمد وبالعكس     ، وليس تتحقق الدية يف اخلطأ    ، والقصاص يف العمد  ، اخلطأ

 .٢/٢٤٨على العضد 
 . حبسب اجلنس )٢(
 . وهي اجلناية )٣(
يثبت هـذا   : قالفي، توجبهما يف األصل علة واحدة    ، وحاصله إثبات حكم يف الفرع لوجود حكم آخر        )٤(

فيكون قد مجع بأحد موجيب العلة يف األصل لوجوده يف ، وهو مالزم له  ، احلكم يف الفرع لثبوت اآلخر فيه     
، ومرجعه إىل االستدالل بأحد املوجبني على العلة، ملالزمتهما؛ الفرع بني األصل والفرع يف املوجب اآلخر

 .٤٨٥، ٤٨٤ح غ ص. علة عن التصريح الكنه اكتفى بذكر موجب ال، وبالعلة على املوجب اآلخر
 .باعتبار املشاركة يف العلة واملخالفة فيها )٥(
 .٣٥١٧الترمذي رقم  )٦(
 .من كان صلَّى إىل بيت املقدس قبل التحويل فصالته غري ضائعة:  قيل٢٠٠/ ١قال يف الكشاف  )٧(
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)١٦٩( 


)و( ) ٍكْساِس ع١(ِقي((

)٢(


)٣()٤(
)٥(

                                                                                       

أرأيتم لو  :(لبعض أصحابه  #وهو قوله   ، ٢/٦٩٨هو عكس شيء مبثله يف العلة كما يف حديث مسلم            )١(
 ؛) لو وضعها يف احلالل لكان له أجر       فكذلك(: قال، نعم: فكأم قالوا ؟ )وضعها يف حرام أكان عليه وزر     

أي الـوزر يف    -فاستنتج من ثبوت احلكم     ؟ أيأيت أحدنا شهوته يف احلالل وله فيها أجر       : يف جواب قوهلم  
حيث عدل بوضع الشهوة عن احلرام إىل       ، صول األجر  انتفاءه يف الوطء احلالل الصادق حب      -الوطء احلرام 

 .احلالل فهذا هو املسمى بقياس العكس
ملا وجب الصـيام يف  : مثال قياس العكس قول احلنفية]: ٢/٤٦٦شرح الغاية [ لفظه يف غري هذا الكتاب     )٢(

، فاألصل الصالة، رفإا ملا مل جتب فيه بالنذر مل جتب بغري نذ      ، االعتكاف بالنذر وجب بغري نذر كالصالة     
، يعين أا ليست شرطا يف صحته     ، واحلكم يف األصل عدم وجوب الصالة يف االعتكاف       ، والفرع الصوم 

   مبعىن أنه شرط يف ، وحكم الفرع وجوب الصوم فيه بغري نذر ،ا غري واجبة فيه بالنذروالعلة يف األصل كو
ا وجب الصيام يف االعتكاف اخل ال خيفى على         مل: قوله. فافترقا حكما وعلة  ، وعلته وجوبه بالنذر  ، صحته

 تناسب احلكم الذي هو عدم الوجـوب  - أعين عدم وجوب الصالة بالنذر يف األصل -ذي فطنة أن العلة   
فإن منزلة عدم الوجوب بغري نذر مـن        ، بغري نذر وتقتضيه باألولوية إن مل يكن ذلك من فحوى اخلطاب          

ولوال األولوية مل ميكن جعل عدم الوجـوب      ، من حترمي التأفيف  عدم الوجوب بالنذر منزلة حترمي الضرب       
وأما وجوب الصوم بغري نذر فلـيس أوىل مـن          ، لوجوب بغري نذر مبسلك من املسالك     بالنذر علة لعدم ا   

وال ميكن أن يثبت عليه وجوب الصـوم بالنـذر          ، وجوبه بالنذر بل األمر بالعكس وال مناسبة بينه وبينه        
فَجعلُ ما ذكـر   ؟  مبسلك من املسالك فكيف ميكن إسناد اإلجياب إليه وإثباته به          لوجوب الصوم بغري نذر   

مع العلم بأنه أثبت يف الفرع نقيض حكم األصل لنقيض علته ألجل مناسبة نقـيض        ، مثاال لقياس العكس  
 .من أنظار سيدي هاشم. العلة لنقيض احلكم واقتضائه إياه من احملال

 .  لو مل: جواب)٣(
 .عتكاف أي اال)٤(
 . ألن هذا قياس استثنائي نقيض التايل ينتج نقيض املقدم)٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٧٠( 




)١(





)٢(


)٣()٤(
                                                                                       

. دون الصـالة واالعتكـاف    ، إذ كل منهما كف وإمساك    ؛ للمناسبة بني االعتكاف والصوم   : قيل )١(
لتعذر التلبس بالصـالة يف مجيـع       : واألوىل أن يقال  . وعورض بأن الصالة واالعتكاف عبادة شاقة     

 .أجزاء اليوم دون الصوم
بأن ) *. (٥٣٥حاشية فصول ص . ٢/٢٤٨ وشراح املنتهى    ٤/٨وذلك على اتهد خاصة ذكره اآلمدي        )٢(

يريد منا أن نقيس مسألة على أخرى يف التحليل والتحرمي والوجوب والندب والكراهة ونعمل مبقتضـى                
 .ح السيد داود على املعيار. القياس يف ذلك

 s9uρ  ÞΟçG÷ΗÍ>tã nοr'ô±̈Ψ9$# 4’n<ρW{$# Ÿωöθn=sù(ô‰s&: وقوله، ]٢: احلشر[ ^ #$}ρç�É9tFôã$$sù ’Í<'ρé'̄≈tƒ Ì�≈|Áö/F#)&:  ومن السمع قوله تعاىل    )٣(
tβρã�©.x‹s? ^ ]أي عرفنا التعبد به ) *. (فيه دليل على صحة القياس: ٤/٤٦٥قال صاحب الكشاف ، ]٦٢: الواقعة

به من جهته أنا إذا ظننا بإمارة شـرعية علـة   فالذي يدل على التعبد : أما العقل، من جهة العقل والسمع  
مث علمنا بالعقل أو باحلس ثبوا يف شيء آخر فإن العقل يوجب قياس ذلك الشيء على ذلـك                  ، حكم  

أنا إذا علمنا بطريق شرعي أن قبح شرب اخلمر حيصل عند شدا كـان              : مثال ذلك ، األصل بتلك العلة  
لم بالعقل وجوب قياس النبيذ على اخلمر حيث حصل فيه مثل  ذلك أمارة بكون شدا هي علة حترميها فيع       

وأما داللة السمع فهو إمجاع الصحابة كما سـيأيت إن  ، شدة اخلمر فهذا حتقيق داللة العقل على التعبد به   
 .٢١٣ح السيد داود على املعيار ص . شاء اهللا تعاىل

  .شامي. يعين على القول األول )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٧١( 

)١() ـاِلفذَّ املُخش قَد٢(و( 
) ِفي كَوِنِه دِليالً  

)وه٣(و( ( )وججحم () اِعمِبِإج
ِإذْ كَـانوا  () الصحابِة
)٤() واملَسأَلَةُ قَطِْعيةٌ، وساِكٍت سكُوت ِرضى بني قَاِئسٍ 






)٥(#

                                                                                       

إن املطلوب العلم يف مجيع : وهذا قول من قال  ، ل بالقياس يف األحكام الشرعية    أي بوجوب ترك االستدال    )١(
 βÎ)uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ¨ &: واستشهدوا باآليات اليت منعت العمل بالظن كقوله تعاىل   ، األحكام وال يعمل بالظن   

zÏΒ Èd,ptø:$# $\↔ø‹x©  ^]٢٨: النجم[ ،وكقوله :&Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4̂ ]وقد ورد عـن    :  قالوا ]٣٦: اإلسراء
من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل يف : الصحابة إنكار العمل بالقياس كما يف قول علي كرم اهللا وجهه

ح السيد . ولعل ذم القياس يف هذا حيث عمل به مع وجود النص ، فيقتضي ترك العمل بالقياس   ؛ اجلد برأيه 
 .٢١٤داود باللفظ ص

هم اإلمامية والنظام واجلاحظ ومجاعة من معتزلة بغداد كاإلسكايف واجلعفرين والظاهريـة والقاسـاين              و )٢(
 .٧٩طربي ص. والنهرواين فمنعوا كونه متعبدا به من جهة السمع

أي واملخالف مغلوب باحلجة بإمجاع الصحابة اخل وال وجه بصرف .ظاهر أن الضمري راجع إىل املخالف ال)٣(
 .ظاهر لغري مرجحالتفسري عن ال

لقضاء ؛ ألن املسألة قطعية ال ظنية؛  فإنه هاهنا يكون قطعيا- وإن كان سكوتيا وهو ظين - وهذا اإلمجاع )٤(
 .٢٢١قسطاس ص. العادة قطعا بأن السكوت على مثل هذا األصل الدائمي ال يكون إال عن وفاق

كحديث معاذ فقد عرفت يف مستند اإلمجاع أما االستدالل بأدلة االجتهاد     : فمن ذلك حديث معاذ   : قوله )٥(
وال ، الترادف والتباين والعموم املطلق من جانب االجتـهاد  : أن يف النسبة بينه وبني القياس ثالثة مذاهب      
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وأما على العموم كما هو احلق فألنه ال        ، أما على التباين فظاهر   ، يستقيم إال على األول ال على األخريين        
 .٨٠طربي ص. خبصوصهداللة لألعم على األخص 

 .٢٢٥قسطاس ص. ويف بعض الطرق أقيس األمر باألمر )١(
وداللتـه  )). ملا يرضاه رسوله((متام احلديث  : ٢٢٠٦٨وأمحد  ، ١٣٢٧والترمذي  ، ٣٥٩٢أبو داود رقم     )٢(

 ألن يف ذلك  ؛ واملسألة أصولية فتبىن على االكتفاء بالظن فيها      ، ألنه خرب واحد  ؛ إال أن املنت ظين   ، واضحة
حكمي : #وما ثبت يف حق معاذ ثبت يف حق غريه لقوله ، على أنه قد ادعي فيه التواتر املعنوي ؛ خالفا

 .٢٢١قسطاس ص. إن صح اخلرب، على الواحد حكمي على اجلماعة
يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عبـاده يف احلـج            : روي أن امرأة من خثعم قالت     :  ومنه خرب اخلثعمية   )٣(

أرأيت أن لو كان على     ، نعم: قال؟ ا كبريا ال يستطيع أن يثبت على راحلته أفأحج عنه         أدركت أيب شيخ  
 .فدين اهللا أحق أن يقضى: قال، نعم: قالت؟ أبيك دين فقضيته أفينفعه

 . فضال عن أصل من أصول اإلسالم، ال ينفق يف بصلة : قال أمحد بن حنبل )٤(
فإن ): إين ألستحيي من اهللا أن أخالف أبا بكر       : مروفيه قول ع  ، ٣٧٦ص٤ج٣تفسري الطربي مج  : ينظر )٥(

. الكاللة ما خال الولد والوالـد     : واهللا منه بريء  ، كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمىن ومن الشيطان         
 .٢٢٣قسطاس ص

 .٢٢٣قسطاس ص. والرأي إذا أطلق فهم منه القياس واالجتهاد )٦(
 املؤمنني كرم اهللا وجهه أنه يقامسهم مـا مل تنقصـه      فعند أمري :  ما لفظه  ٢٢٢قال صاحب القسطاس ص    )٧(

وعند ابن مسعود وزيد بن ثابت أنه يقامسهم ، ألن له والدة لكن بواسطة فأشبه اجلدة      ؛ املقامسة عن السدس  
 .مامل تنقصه املقامسة عن الثلث قياسا على األم جبامع أن له والدة فله الثلث كما أن هلا الثلث
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)٣()وال يجِري الِقياس ِفي جِميِع األحكَاِم الشرِعيةِ  (
) اإذْ ِفيه ()    ـاهنعقَلُ معا ال يم (

)٤()٥(
                                                                                       

 وزيد وابن عمر بالتحرمي العام يف الزوجة فجعلوه         $فشبهه علي   ) *. (علي حرام هي  :  أي قول القائل   )١(
وشبهه أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة ، وال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه، كالتثليث بالطالق

؛ بالظهاروشبهه ابن عباس    ، فأوجبوا فيه كفارة ميني إذا حنث     ؛ باليمني اليت مينع الرجل ا نفسه من املباح       
: ومنهم من قال  ، ومنهم من جعله طالقا رجعيا    ، لكونه حترميا ال ميكن تالفيه من جهة الزوج فأشبه الظهار         

: قوله. ٦٥٩منهاج ص . ال شيء فيه  : وروي عن مسروق أنه قال    ، ال ينوي فيه  : ومنهم من قال  ، ينوي فيه 
ولفظ التحرمي يفيد غاية ما يقع ،  الزوجنيألن التثليث غاية استمرار االستمتاع بني؛ وال حتل له من بعد إخل    

ومن جعله تطليقة رجعية قال بالطالق وحيصل  ، بأنه تطليقة بائنة  : وقريب من ذلك قول من قال     ، من ذلك 
 .٢٢٢قسطاس ص. حترمي االستمتاع فكان كالطالق

كت مجاعـة يف  أرأيت لو اشتر: إن عمر شك يف قتل اجلماعة بالواحد فقال له علي كرم اهللا وجهه      :  قيل )٢(
. وحكم بالقتل ، فرجع إىل قول علي كرم اهللا وجهه      ، فكذا هنا   : فقال، نعم  : فقال؟ سرقة أكنت تقطعهم  

وعن ابن مسعود يف حديث بروع بنت واشق األشجعية اليت عقد ا من دون تسمية مث مات بعلها بعـد                 
قسـطاس  . قضى هلا مبثل مهر نسائهاأقول فيها برأيي و: الدخول فإنه ملا سئل عن شأا تردد شهرا مث قال      

والصحيح األول  ، عند أهل اللغة بفتح الباء وعند أهل احلديث بكسرها        : بروع بنت واشق  :  قوله ٢٢٣ص
مل جييء على هذا    : ١/٥٧٥ألنه مل يرد يف كالم العرب فعول بكسر الفاء إال نادرا قال صاحب الصحاح               

 .اسم واد، الوزن إال حرفان ومها خروع وعتود
ال جيرى يف كل فرد من أفراد األحكام الشرعية عند أكثر الناس خالفا             : ٢/٤٩٣ قال يف الغاية وشرحها      )٣(

 .مع بعض تصرف. إذ فيها ما ال يعقل معناه؛ واحلق خالفه، لشذوذ فإم جوزوا جريه يف كل فرد
 . من اإلبل والبقر والغنم وحنو ذلك )٤(
 . جذَع وِحقَّه وبنت لبون وبنت خماض )٥(
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) اسالقَيو
 ):)١( املَعنى فَرع تعقُّلِ 


)٢()٣(

) بالدِليِل() ِإثْبات حكِْم اَألصِل()ويكِْفي(


)كُن ( )٤ي ِإنْ لَمو ()لَيِها ععمجلَي، مع فَقال اتاِن ِهوماخلَص 
)٥() علَى املُختارِ 


)٦(


)و()هكَان٧(أر((

)ٌةعبـلٌ ): (أَرأص(
                                                                                       

 .املعلل به احلكم يف األصل كاإلسكار مثال )١(
ح غ  . إا متناهية ومنحصرة  : والدور إذا قيل  ، إن األحكام غري متناهية وال منحصرة     : إذا قيل ، التسلسل )٢(

٤٩٥-٢/٤٩٤. 
 . ألن حجتها تثبت باملعجزة ال بالنص فال دور)٣(
 . أي حكم األصل )٤(
وإليه تنسب الطائفـة    ، كان مرجئا ، فقيه متكلم ،  بن غياث    أبو عبدالرمحن بشر  : م٨٣٣ -هـ  ٢١٨ت )٥(

 .تويف ا، نسبة إىل درب املريس ببغداد ، املريسية من املرجئة
 .احملقق. لكن حتذف قد:  أقول.إذا وهي األوىل...) إذا قد قامت: (٢٢١عبارة السيد داود يف شرح املعيار ص )٦(
ه ومواقعه وكونه أحد األدلة الشرعية عقبة ببيان أركانه اليت ال يتم وملا فرغ من حتقيق ماهية القياس وأقسام  )٧(

 فإن أريد بالقياس املعىن املصدري فإطالق : يف الذهن ويف اخلارج) *. (وأركانه اخل: إال ا وشرائطها فقال
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)  اوخسنم هكْمكونَ ح٧(أنْ ال ي( (




)و (الثاين :)ال ()    ِاسِن القَينس نوالً ِبِه عدع٨(م( (


                                                                                       

 .٢/٤٩٥ ح غ .واإلحلاق فاإلطالق حقيقة جمموعها مع احلملوإن أريد به ، األركان على هذه األمور جماز
 .وهو املشبه به الثابت، وإطالقه على غريه توسع ، وحمل احلكم يف احلقيقة هو فعل املكلف )١(
: وقيل، وهو اخلمر حرام: بل دليله؛ وقال أبو طالب واملنصور والشيخ واملتكلمون، املشبه به كاخلمر مثال      )٢(

 .١٣١حابس . سكاربل العلة الثابتة يف حمل الوفاق كاإل: وقيل، وهو التحرمي : بل حكمه
هو احملل املشبه أي حمل احلكم املراد إثباته وإمنا قدم على اجلامع واحلكم ملقابلته األصل فناسب أن  : والفرع )٣(

 .٢/٤٩٥ح غ . يذكر عقبه ملا بني الضدين من اللزوم يف الذهن
 .وهو ما يثبت مثله للفرع )٤(
والقتل علة يف إبطال حق القاتل من اإلرث        ،  حترمي اخلمر  فاألول كالسكر فإنه علة   : باعثا أو كاشفا  : قوله )٥(

فإن اتفاقهما  ، كاتفاق اجلنس والتقدير يف حترمي بيع اجلنس املثلي جبنسه متفاضلني         : والثاين، وما أشبه ذلك  
 .٦٧/ ٨منهاج. يكشف لنا عن التحرمي يف كل مثلي

ط من شروط حكم األصل وكذا يف هذه الشرو] ٤/١٥٨رفع احلاجب : انظر[وقد جعل صاحب املنتهى  )٦(
 .٢/٤٩٧غاية السؤل 

 .يدل على انتفاء امللزوم وانتفاء الالزم،  احلكم فإن احلكم أثر للعلة الزم هلابزوال اجلامع لزوال اعتباروذلك  )٧(
روى أبـو داود    . قسم أخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزمية      : وهو قسمان ، وذلك كما ال يعقل معناه     )٨(

 جعل شهادة خزميـة كشـهادة       # بإسناد صحيح أن رسول اهللا       ٤٦٥١والنسائي رقم   ، ٣٦٠٨ رقم
= 
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؛ وإن كان أعلى منه رتبة يف املعىن املناسب لذلك من التدين والصدق، فال يثبت ذلك احلكم لغريه  ؛ رجلني
وقسـم مل  . وخروج هذا الفرد كاملستثىن منها، ملا علم ضروة من تقرر القاعدة الشرعية على خالف ذلك    

 .٢/٥٠٤ح غ . رج عن قاعدة كمقادير احلدود والعبادات والكفارات وغريهاخي
وألن العاقلة يغنمون بكونه مقتوال فيغرمون      ؛ ودفعا لضرر الشفيع يف الثاين    ، تغليظا حلقن الدماء يف األول     )١(

 .وفيه تأمل. وهذه املعاين ال توجد يف أصل آخر، بكونه قاتال 
إذ فيها مـاال  : وأيضا قد أغىن عنه ما تقدم يف قوله      ، ا عدل به عن سنن القياس     ال يصلح أن يكون مثاال مل      )٢(

 .إفادة سيدي حممد بن حممد الكبسي. يعقل معناه
 .٢٥٦قسطاس ص. وأنت تعلم أن هذا أيضا من شروط حكم األصل )٣(
 شرح التجريـد   يف   $قال املؤيد باهللا    : األول: وهاهنا فرعان ذكرمها أصحابنا   ) *. (بل بنص أو إمجاع    )٤(

كما ، قاسه على جنني األمة   ، ويف جنني البهيمة إذا ألقته ميتا نصف عشر قيمته        :  قال يعين اهلادي   ١٧٩ص
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 $ عـن اهلـادي    ٢٦٥ويف البحر ص  . قاس جنني األمة على جنني احلرة بعلة أنه جنني أسقطته اجلناية          
:  عن القامسية  ٢٦٢وفيه ص . ألمةويف جنني الدابة نصف عشر قيمته إن خرج ميتا كجنني ا          : واإلمام حيىي 

.  احلرةوجنني األمة على جنني، قاسوا جنني الدابة على جنني األمةكاحلرة . ويف جنني األمة نصف عشر قيمته   
مث قاسوا موضحة   ، لى الغرة يف أا حتملها العاقلة     قاس بعض أصحابنا موضحة رأس الرجل اخلطأ ع       : الثاين

 وأطرافه ، فقيمته ولو قلت كالدية؛ ألنه مشبه باحلر: قالوا، ك احلكمالعبد وحنوها على موضحة احلر يف ذل
طالـب  فتحمل العاقلة ما كان نصف عشر قيمته فالكالم يف هذين الفرعني كما رواه أبو          ؛ كأطراف احلر 

 .٢/٥٠٣ح غ . وغريه عن أيب عبداهللا البصري من أن القياس إمنا هو لدفع ما يتوهم فارقا بني الفرعني فتدبر
 .مع كونه ثابتا بقياس )١(
 .٥٠٢-٢/٥٠١ح غ . اللذين أحدمها إلثبات املطلوب واآلخر إلثبات أصله )٢(
وأما الثاين فألن علة حكم األصل املطلق هي املعتربة ومل توجد يف الفرع             ، ٢/٥٠٢يف شرح الغاية     )٣(

وال ،  العلـة املعتـربة    فال مساواة بني الفرع املطلق وأصله يف      ؛ واملوجود فيه علة غري معتربة    ، املطلق
كما لو قيس اجلذام على الرتق يف فسخ النكـاح بـه جبـامع              ، فال تعدية ؛ اعتبار مبساواة يف غريها   

فيثبت بقياسه على اجلب جبامع فـوات  ؛ فيمنع أن النكاح يفسخ بالرتق؛ كوما عيبا يفسخ به البيع    
، تق وهو غري موجود يف اجلـذام      ففوات االستمتاع هو الذي يثبت ألجله احلكم يف الر        ؛ االستمتاع

 .اهـ منه بلفظه. والوصف الثابت يف اجلذام مل يثبت اعتباره
عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالرتق والقرن مث يقيس القرن على اجلب لفوات  : كقوله يف اجلذام   )٤(

ما عيبني يف البيـع مل      ألن العلة اجلامعة بني اجلذام والقرن وهو كو       ؛ االستمتاع فهذا القياس غري صحيح    
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)١٧٨( 







)١(
 ٢(الشرط الرابع(





)٣()٤(

                                                                                       

والعلة اجلامعة بني   ، فثبوت احلكم يف القرن بغريها اتفاقا وهو فوات االستمتاع        ، يثبت اعتبارها من الشارع   
 .القرن واجلب وهي فوات االستمتاع ليست مبوجودة يف الفرع وهو اجلذام

 .٢١٠سعد على العضد ص. يعين الفرع املطلق فإن اجلذام ال مينع االستمتاع )١(
لكنـه  ؛ وأنت تعلم أن هذا ليس من شروط األصل وإمنا هو من شروط الفرع            : ٢٥٥ويف القسطاس ص   )٢(

فجمع ما بني كالم    ؛  ذكره هناك وإن كان بلفظ الشمول      $وهلذا أعاد   ؛ اقتفى أثر الرصاص يف الذهول    
ع حيث   من شروط الفر   ٥٠٩-٢/٥٠٨جعل هذا الشرط يف الغاية وشرحها       ) *(اجلوهرة ومنتهى السؤل    

ألنـه ال   ؛وذلك للسقوط يعين سقوط القياس      ؛ ومنها عدم النص على حكم الفرع مبخالف للقياس       : قال
مقدمة البحر : انظر[وكذا جعله اإلمام املهدي يف املعيار ) *. (بلفظه وهو األوىل. يقوى على معارضة النص  

 .من شروط األصل] ١/١٩١الزخار 
فقد روى أبو طالب وغريه عنه أنه ال جيوز إال أن يكون يف محل              ، نظرويف نسبته إىل أيب عبداهللا البصري       )٣(

فيظن الظان أن ، ويوافق من أخر، الفرع على الفرع األول مزيد فائدة كأن خيالف الثاين األول من جهات        
ما اجلمع بينهما خطأ فيقيس ليتبني أن اختالفهما يف تلك اجلهات ال مينع اشتراكهما يف العلة اجلامعة واتفاقه

 .٢/٥٠١ح غ . يف احلكم
حمتجني مبنع لزوم املساواة يف العلة بل جيوز أن يثبت احلكم يف األصل بعلة ويف الفرع بأخرى كما جيوز أن  )٤(

ورد بالفرق بني العلـة     . ويف األصل بدليل آخر هو نص أو إمجاع       ، يعلم ثبوته يف الفرع بدليل هو القياس      
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و ِعوطُ الفَررش) ِِلهاةُ أَصاوسم (
) ِِفي ِعلَِّته( 


)و () ِكِْمـه١(ح( (


 )٢(










 
                                                                                       

ح غ . خبالف اختالف الـدليل ، اة يف العلة امتناع التعدية وانتفاء القياسبأنه يلزم من عدم املساو ؛ والدليل
 . بزيادة لفظ حمتجني٥٠٢ص

فإذا كان حكم الفرع مماثال     ، ألن األحكام إمنا شرعت ملا تفضي إليه من مصاحل العباد         ؛ وإمنا اشترط ذلك   )١(
لتماثل الوسيلة فوجب ؛ األصلحلكم األصل علمنا أن ما حيصل به من املصلحة مثل ما حيصل به من حكم 

مثاله إحلاق الشافعي الذمي باملسلم يف أن الظهار يوجب احلرمة يف      ، وأما إذا اختلف احلكم مل يصح     . إثباته
ألن الذمي ليس من أهل الكفارة      ؛ فإن احلرمة يف األصل مقيدة بأن غايتها الكفارة ويف الفرع مطلقة          ، حقه

 .٢/٥٠٨ح غ . ماناليت فيها معىن العبادة فاختلف احلك
يعين يف املثال ، وأنت خبري بأنه ال اقتضاء هنا: ٢٥٦قال صاحب القسطاس ص . ٧٠٧وكذا يف املعيار ص    )٢(

 .اهـ باللفظ. املذكور لكنه عليه السالم جرى على زعم ذلك القائس إخل
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)و()ِليِظِفغِفيِف والتخ١(ي الت((



)٢()٣(


)٤(


)٥(


                                                                                       

الفصـول  السيد صـالح علـى      . وال خيفى أن هذا الشرط كما يليق بشروط الفرع يليق بشروط العلة            )١(
 وهو الذي   -عن أئمتنا واجلمهور عدم اشتراط ذلك مطلقا        . ٢٨٢وحكى يف الفصول ص   ) *. (٥٦٦ص

إن كانت العلة اجلامعة مؤثرة ] ٢/٣١املستصفى [ وقال ابن زيد واحلفيد والغزايل  -يف اجلوهرة عن الشيخ     
. موضع اجتهاد: ال احلفيدوق، يشترط: وإن كانت شبهية فقال ابن زيد والغزايل، أو مناسبة ال يشترط ذلك

وعـدم  ، عدم اشتراط ذلك مطلقا اخل يعين سواء كانت العلة شبهية أو غري شبهية            : قوله، ١٣٥ح حا ص  
فمىت حصلت العلة يف الفرع على حسب حصوهلا        ، االشتراط لعموم الدليل الدال على كون القياس حجة       
وهذا مـذهب   ،  يف غري ذلك ال يضر     واالختالف، يف األصل وجب أن يقضى بالتسوية بينهما يف احلكم        

موضع اجتهاد للتعارض فيفتقر إىل الترجيح بـني        : قوله. ٢٨٢الشيخ احلسن الرصاص ورواه يف الفصول       
 .٢/٥١٠ح غ . فما قوي يف نظر اتهد عمل به، عليت اجلمع والفرق

 .٥١٠/ ٢ح غ . وهذا مذهب مجاعة منهم اإلمام املهدي أمحد بن حيىي عليه السالم)٢(
ح السيد  . بل إن دل عليه نص وجب العمل به وإال فال يثبت بالقياس           ، فال يثبت التثليث مبجرد القياس       )٣(

 . ٢٤٧داود على املعيار ص
. وال الرأس على ما ييمم يف عدم التثليث جبامع كون كل منهما ممسوحا؛ ألن التـيمم مـبين اخل                   )٤(

 .٢٥٩قسطاس 
   . مبرض أو حنوه)٥(
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)و ()ةُأنِعيرش مقَدتكِْمِه  ال ي١(ح( ()ىلَع () كِْمح
) )٢(األصِل




)و()    صفيه ن ِرد٣(أن ال ي( (


                                                                                       

؛ جيب أن تقول بوجوب النية يف الوضوء لكونه شرطا يف الصالة          :  للخصم فيقال للحنفي مثال    إال لإللزام  )١(
قال يف اهلداية يف شرح بدايـة املبتـدي         . ٢/٥٠٩ح غ   . ألنك تقول بوجوب النية يف التيمم لتلك العلة       

جعل طهورا يف ألنه ينبئ عن القصد فال يتحقق دونه أو        ؛ والنية فرض يف التيمم   : ١/٢٨للمرغيناين احلنفي   
فالنيـة يف   ، ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهـارة       : ١/١٦وقال  . واملاء طهور بنفسه  ، حالة خمصوصة 

ولنا أنه ال يقـع قربـة إال   . ألنه عبادة فال تصح بدونه كالتيمم، وعند الشافعي فرض  ، الوضوء سنة عندنا  
ألن التراب غري مطهر إال ؛ الف التيمم ولكنه يقع مفتاحا للصالة لوقوعه طهارة باستعمال املطهر خب ، بالنية

 .أو هو ينبئ عن القصد، يف حال إرادة الصالة
 ألنه ميتنع أن يكون شرعية ما تقدم وجوبه مستفادا مما تأخر وجوبه؛ ألن الدليل تأخر عن املدلول وال جيوز )٢(

 .  ال يعلَم ح غذلك وإال كنا قد كلفنا بالعلم باملدلول عليه قبل حصول الدليل وهذا تكليف مبا
وذلك أعم من أن يكون هو النص       :  ما لفظه  ٢٥٩قال صاحب القسطاس ص   ، ٧٠٩وكذا يف املعيار ص    )٣(

املراد بالنص هنا ما يقابـل      ) *. (ومن أن يقتضي إثبات ما يثبته القياس أو ينفيه        ، يف حكم األصل أو غريه    
ال حاجة  ، وال ظاهر : اىل يف الظاهر واملؤول فقوله    القياس فيعم الظاهر ذا املعىن كما سيأيت إن شاء اهللا تع          

ألنه إذا مشله نص حكم األصل مل يكن جعل أحدمها أصال واآلخر فرعا ؛ ٢/٢١٣قال عضد الدين ) *(إليه 
قياسا ؛ مطعوم فال جيوز بيعه جبنسه متفاضال: مثاله يف الذرة. أوىل من العكس ولكان القياس ضائعا وتطويال

فإن الطعام ؛ سواءبال تيبعوا الطعام بالطعام إال يدا بيد سواء : #فنقول قال النيب ؛  الربفيمنع يف؛ على الرب
، إنه جيوز أن تكون داللته على أحدمها أقـوى : وقد يقال على الوجه األول. يتناول الذرة كما يتناول الرب  

 كتب الفقه إثبات احلكم     وقد كثر يف  . وعلى الثاين أن تعاضد األدلة مما يقوي الظن       . فتكون باألصالة أوىل  
. وكذا يكون القياس ضائعا إذا ثبت حكم الفرع بنص غري نص حكم األصـل      ، الواحد بأنواع من األدلة   

على أن النص الدال عليه رمبا يكـون        ؛ وقد مينع بأن تعاضد األدلة كما ذكرناه فائدة       . ذكره العضد أيضا  
 .٢٦٠قسطاس ص. خمتلفا فيه كالعام املخصوص
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)١(
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)٤(
)٥(

))٦(كَونه شرِعيا(
) ـاقْليال ع( 

                                                                                       

ومأل السلف كتبهم بالتمسـك     ، عدد األدلة ؛ فإن الشرع قد ورد بآيات وأحاديث على حكم            جلواز ت  )١(
 . ٥٠٩/ ٢ح غ . املعقول معاوبالنص 

مث إن شروط ، ال عقليا وال لغويا للتأكيد ال للتأسيس: إن املذكور شرط واحد ليس إال فإن قوله: وقد يقال )٢(
 .األصل يف التحقيق هي شروط احلكم ال لذاته

ولكنه هنا يعين يف أصول الفقه يشترط يف ، هنا إشارة إىل أنه قد جيرى يف غري الشرعيات كما تقدم           : قوله )٣(
لكون الغرض ، ألن املراد بالقياس فيه القياس الشرعي؛ حكم األصل أن يكون شرعيا أي ثابتا بدليل شرعي

 إن قيل   -بل كان عقليا أو لغويا      وإذا مل يكن احلكم يف األصل شرعيا        ، منه إثبات حكم شرعي يف الفرع     
 فاحلكم املتعدى إىل الفرع ال يكون شرعيا فال يكون الغرض من القياس الشـرعي  -بثبوت اللغة بالقياس  

 .٢/٤٩٧ح غ . حاصال
 . وهذا موجود يف بعض النسخ )٤(
 . فليس حكما شرعيا، حنو زيد كاألسد )٥(
. الستلزام أن يكون احلكم يف الفـرع كـذلك     ؛ األصليةفرعيا فال جيوز أن يكون من األحكام الشرعية          )٦(

واحنصار املطلوب من القياس   ) *. (٢/٤٩٧ح غ   . واملوصل إىل أصول الشرائع غري داخل يف حد األصول        
وأنه ، يف إثبات حكم شرعي حىت يلزم كون األصل حكما شرعيا مبين على أن القياس ال جيرى يف اللغة                   

= 
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)١(


)٢()٣()٤()ُال لاوِويغ (





)ُوطرالِعلَِّةش (
) )١( والَ ِإجماعا)٥(أن ال تصاِدم نصا: (األول

                                                                                       

، وفائدة هذا الشرط تظهر فيما إذا قاس النفـي ، ارج عما حنن بصدده وإن جرى يف العقليات فإن ذلك خ      
والنفي األصلي ال يقاس عليه النفي الطارئ وهـو         ؛ كان نفيا أصليا  ، فإذا مل يكن املقتضي ثابتا يف األصل      

البد من بيان املقتضي يف : ولذلك يقول املناظر؛ وبال جامع، وال األصلي لثبوته بدون القياس، حكم شرعي
 .٢٦٠قسطاس ص. وما ذلك إال ليكون النفي حكما شرعيا، صلاأل

ألن ؛ يعين فال يصح إثبات حكم عقلي بالقياس على حكم عقلي آخـر           ) *. (أي كنقل الغاصب األول    )١(
 .العقل يدل عليهما على سواء فال جيعل أحدمها أصال والثاين فرعا

 .حنو أخذ العني حلفظها )٢(
 .حنو أن يغصب لسد رمقه )٣(
 . إخل، حنو أن تكون مستحقة له؛ فهذا ظاهره أنه غصب وهو استيالء حرمه الشرع لكنه غري عار )٤(
املرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغري إذن وليها قياسا على ما لـو             : مثال خمالفة النص أن يقول احلنفي      )٥(

 بغري إذن وليها فنكاحهـا     أميا امرأة أنكحت نفسها   : (#هذه علة خمالفة لقوله     : فيقال له ، باعت سلعتها 
وجامع األحاديث الكبري   ، ١٨٧٩وابن ماجة رقم    ، ١١٠٢والترمذي رقم   ، ٢٠٨٣أبو داود رقم    ) [باطل

 .٢/٥١٩ح غ ].  مبا يوافقه٩٣٦٣برقم ) أ(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢(


)٣(
)و()    ااِفهصكُونَ ِفي أوأن ال ي()٤ (

، )ماالَ تأِْثري لَه ِفي احلُكْمِ    (


)٥(


                                                                                       

مسافر فال جتب عليه الصالة قياسـا علـى         : مثال خمالفة اإلمجاع أن يقال    ) *. ( ألن القياس ال يقاومهما    )١(
ح غ . هذه العلة أثبتت يف الفرع حكما خمالفا لإلمجاع على وجوب الصـالة يف السـفر           : لفيقا، صومه

أعين ما يعرف احلكم وال يكون باعثا بل ما ، وليس املراد بتأثري العلة أن تكون باعثة ال جمرد أمارة. ٢/٥١٩
ا يعرف أن احلكم    ، ونعين بالتعريف كون الوصف أمارة    ، إذ ال فائدة هلا سوى تعريف احلكم      ؛ يعم ذلك 

وعلل بكونه مائعا أمحر يقذف بالزبد كان  ، مثال إذا ثبت بالنص حرمة اخلمر     ، الثابت حاصل يف هذه املادة    
والباعثة كاإلسكار فإنه   . ذلك أمارةً على ثبوت احلرمة يف كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد اخلمر              

ومن هنا مل يعللوا    ، علية عند عدم التأثري ثبت يف الكل        وإذ ثبت يف البعض عدم ال     . باعث على حترمي اخلمر   
 .١٤١ح حابس ص. باألسباب والشروط والعلل الطردية

فال يصح من املالك أن يزكي دراهـم ودنـانري          ؛ كأن يقول الشارع جتب الزكاة يف اجلواهر من العني         )٢(
 .فيقاس عليه اخل؛ لسهولته عليه

 tÏ%©!$#uρ tβρã�Îγ≈sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$|¡ÎpΣ&: قال تعاىل،  باالعتاق مث الصيام مث اإلطعامأما الكتاب فقد رتب الكفارة فبدأ )٣(
§ΝèO tβρßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒÌ�óstGsù 7πt7s%u‘^ ]ادلةوجرت السنة على ذلك وأَمجع املسلمون عليه. اخل ]٣: ا. 

 . ؛ جلواز تعدد الوصف٢٦١ عبارة القسطاس )٤(
، أو تكميلها، من حتصيل مصلحة: كون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع احلكم     معناه أن ت   )٥(

، كاإلسكار يف حرمة اخلمر فإا مشتملة على حفظ العقل وهو مقصود للشارع، أو دفع مفسدة أو تقليلها   
 .فلو كانت جمرد أمارة مل يكن هلا فائدة إال تعريف احلكم

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٨٥( 


)١(







)و()اِلخِليِظال تغِفيِففُه يف التخوالت  (


)٢(  
 

)٣(


)٤(

                                                                                       

 .أو عدم تأثري قيد منه:  يف االعتراض الثامن يف قولهومثال عدم االنتقاض ما سيأيت )١(
وال خفاءَ أنه ال يصح ، ألن العلة على ما ذكره مسح يراد به الصالة؛ مسح كمسح الرأس:  األوىل أن يقال)٢(

مسح :  حنو أن يقول القائس يف التيمم٢٤٩ويف شرح السيد داود ص. القياس على مجلة الوضوء ذه العلة     
واحلكم ، كأعمال الوضوء فيفترض بأن العلة وهي كونه مسحا ختفيف          ، ة فيسن فيه التكرار   يراد به الصال  

 .املوجب عنها هو التكرار تغليظ فال مالئمة بني العلة وحكمها
واألمارة ال تكون ، الفرق بني الباعث واألمارة أن الباعث وصف ضابط حلكمة مقصودة من شرع احلكم   )٣(

 .أصفهاين. كذلك بل معرفة للحكم
 .والَءم بينهم: واملهموز عينه ما لفظه:  يف ديوان األدب يف كتاب اهلمزة يف الباب فاعل)٤(
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)١٨٦( 

) )١(أن ال تكُونَ الِعلَّةُ مجرد االسِم()و(
)ْإذ ()لَه أِْثريال ت (




)و() أن ت٢(طَِّرد( ()٣(
)٤()٥(
) علَى الصِحيِح(

                                                                                       

يف شـرح   ) *. (٢/١٥٣شرح اجلمـع    . بأنه بول كبول اآلدمي   ، كتعليل الشافعي جناسة بول ما يؤكل      )١(
، افها ما ال تأثري لـه ال حاجة إىل هذا االشتراط مع اشتراط أن ال يكون يف أوص      :  ما لفظه  ٨٨الطربي ص 

ولو قال بدل هذه الشروط     . واهللا أعلم ، فإنه إذا قد ألغي غري املؤثر مع ماله تأثري فباألوىل إلغاؤه منفردا عنه            
وأما إغناؤه عن الثالث    ، أما إغناؤه عن الثاين والرابع فظاهر     : ألغىن عنها أمجع  ، وأن يكون هلا تأثري   : الثالثة

واختالف موضع العلة واحلكِم يباعد الظن بكون املغلظ        . ن مباله أثر يف الظن    فألن من حق التعليل أن يكو     
 .علةً حلكم املخفف أو العكس

ويعرب عنـه   ، فال تثبت يف حمل مع ختلف حكمها      ، يعين أا كلما وِجدت وجد احلكم يف مجيع مواردها         )٢(
 .١٤٢ح حا ص. ويعرب عنه أيضا بتخصيص العلة، بنقض العلة وفسادها

 بعد أن ذكر فيه أنه قد يعد        ٢٣٤والقسطاس ص ، ٧١١وعبارة املعيار ص  . هذا ال يصلح تفسريا لالطراد     )٣(
وبعض أصحاب الشافعي وبعـض     ، ٢/٣٩٥هكذا قال القاضي وابن اخلطيب      ، من شروط العلة االطراد   

نها يف بعـض    أنه ال جيوز ختصيص العلة ونقضها وهو ختلف حكمها ع         : احلنفية وأبو احلسني وهو املختار    
وهذا هو القول ، وسواء املنصوصة واملستنبطة، الفروع مطلقًا سواء كان مثة وجود مانع أو عدم شرط أَو ال

وأما ما ذكره الشارح فقد جعله صـاحب        . ٧١١الذي بىن عليه اإلمام املهدي عليه السالم يف املعيار ص         
سادسها أنه جيوز أي النقض : ما لفظه قوال سادسا حيث قال بعد أن عدد مخسة أقوال ٢٣٧القسطاس ص

ألن انتفاء احلكم ؛ ألن العلة ال تثبت عند التخلف إال بثبات أحدمها؛ إذا كان ثَم مانع أو عدم شرط، مطلقًا
ولو كان الوصف مقتضيا لثَبت احلكم يف صورة        ، إذا مل يكن ملانع وال عدم شرط فهو لعدم املقتضي قطعا          

 .أي يف املنصوصة واملستنبطة، مطلقا: قوله. اهـ باختصار. مقتضياومل يثبت فليس ، النقض 
 .كما إذا كان القتل خطأ )٤(
 . كما إذا كان القاتل أصال)٥(
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)١٨٧( 

)١()٢(
)٣()٤(





)و( )ِكسعنأن ت(

)أٍْيلَى رع()٥(


                                                                                       

 .٧١٠ص )١(
 وأيب  وهو احملكي عن أيب طالب    ،  العلة ختصيص عن أئمتنا واجلمهور جواز      ١٨٠وروى صاحب الفصول ص    )٢(

إذ األمارة ال ؛ فجاز اقتضاؤها احلكم يف موضع دون آخر      ؛ ا أمارة أل: قالوا، عبداهللا ومالك وقدماء احلنفية   
. ١٤٣صحـابس   . بل الواجب مواصلة حكمها هلا يف الغالب      ، جيب ثبوت حكمها معها على كل حال      

 .٢٣١قسطاس ص. كما أن خرب الواحد أمارة مع عدم نص القرآن ال مع وجوده، معها اخل: قوله
؟ واخلالف يف صحة ختصيصها يستلزم اخلالف يف صحة نقضها        ، اعكيف تصح دعوى اإلمج   :  فإن قلت  )٣(

ألن اخلالف إمنا هو يف عروض مانع من ثبوت حكمها هل تفسد وتبطل عليتها من ؛ ال يستلزم ذلك: قلت
ألنه قد : قال احلاكم. ال يف كون النقض قادحا يف العلة فال خالف يف كونه يقتضي فسادها؟ األصل أم ال 
وال خيفى على ذي  ، وذلك ال ميكن دفعه   ،  أن وجود العلة مع ارتفاع احلكم يوجب فسادها        تقرر يف العقل  

: سامح فيه فقال: ألنه لو قيل لبائع الثوب   : قال، لُب حىت إن العوام تستعمله يف كالمهم فضالً عن العلماء         
ك هو عـني حمـل   وقد جياب بأن ذل) *. (٦٨٤منهاج ص. مث سامح عد مناقضا، ألنه يضرين ؛ ال أسامح 

فلو صح اإلمجاع على اشتراط االطراد عند عدم املوانع وحصول الشرئط كما ادعاه املهدي عليه               ، النزاع  
أما مع احتراز اإلمام املهدي    : يقال. ١٤٣حابس ص . ؟ولكن أين اإلمجاع  ، السالم لثبت كون ذلك حجة    

إفادة سيدي حممد بن حممد . د االتفاقال خللل شرط وال حلصول مانع فال يبع: ٧١٠عليه السالم بقوله ص 
 .الكبسي

 .أي يف دعوى اإلمجاع )٤(
 .  القول باالنعكاسأي )٥(
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)١٨٨( 

)١(



)٢(



)٣(





) ونَ نفْيـا كُ تنْتِصح أَ()و(
كُونَ ِإثْباوأن تات (

: األوىل
 

الثانية


                                                                                       

كمـا ال مينـع     ، وال مانع من قيام أمارتني أو باعثني على شيء واحد         ؛ وألن العلة إمنا هي أمارة أو باعثة       )١(
 .٢٥٠ح معيار للسيد داود ص. دليالن يدالن على مدلول واحد

 .ت احلكم مع انتفاء الوصفأي ثبو )٢(
 .ذايتدد الوهكذا ورد بأن التعدد اإلضايف ال يوجب التع، وأجاب املانع بأن القتل ردةً غري القتل قصاصا )٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٨٩( 

الثالثة


) ١(الرابعة
)٢(

)٣(

)٤(

)٥(


)٦()١(
)٢(

                                                                                       

وأما العدم املطلق فال كالم يف أنـه ال  ، واملراد بكوا عدمية أن يكون العدم خمصصا بأمر مضاف هو إليه     )١(
 .٢/٥٢٠ح غ . واستواء نسبته إىل الكل،  أو حكملعدم اختصاصه مبحل؛ يعلل به

 . وأما الثالث اُألولُ فمتفق عليها)٢(
فظاهر ؛ إما أمارة : وقد أثبتها بقوله  ، احلصر من الشارح يقضي بعدم صحة أن تكون العلة الشرعية باعثة             )٣(

إثباتا يكون نفيا لكان ألن العلل تكون إما باعثة أو كاشفة وكما يصح أن يكون         : ولو قال ، كالمه التدافع 
واملقتضي لشرعيته هو   ، فالزىن باعث على شرعية اجللد      ) *. (إفادة سيدي حممد بن حممد الكبسي     . صوابا

 .من حواشي الفصول. ويكون معناها على هذا الوصف الداعي إىل احلكم والباعثَ عليه، املصلحة باحلكم
وهو معلل بالتحدي باملعجز    ،  املعجز معجزا أمر وجودي    معرفة كون : قالوا، ٢/٢١٦هكذا عبارة العضد     )٤(

 .اخل، مع انتفاء املعارض 
ح . ودفع بوضوح أن التحدي ال يستقل بتعريف املعجزة،  ورد مبنع كون العدم جزًءا من املعرف بل شرط)٥(

 .رض معافالشيء إمنا يثبت إعجازه بالتحدي وانتفاء املعا، ورد مبنع اخل: قوله.  باملعىن٢/٥٢٥غ 
:  مـا لفظـه    ٢٦٨ويف القسطاس ص  . ١/٣٢٥كشاف  . اإلمالء واإلمالل لغتان وقد نطق ما القرآن       )٦(

 .اإلمالء قلبت اهلمزة الما وهو يتضمن اإلقرار: اإلمالل

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٠( 

)و()   ًةدفْـرم(
)و()ًةكَّبر٣(م( (





)٤ ()٥(

                                                                                       

إذ معناه كونه يف حالة غري احلالة       ؛ وهو وجودي ، العلة قصور الصيب عن درجة اإلمالء     :  واملخالف يقول  )١(
 .يهاملعتربة ف

ألنه عبارة عن الوجود مـع      ؛ والدوران عدمي ، فهي وجودية ، كالدوران فإنه علة ملعرفة كون املُداِر علةً       )٢(
ال : قلنا، العدم يف الصورتني شرط ال جزء       : قولكم. فأحد جزأيه عدم فهو عدم    ، الوجود والعدم مع العدم   

وال نعين بكون العدم جزءا له سوى       ، خفاء يف أن التعريف ال حيصل إال مبجموع التحدي وعدم املعارض          
مـع كثـرة السـبِر    ، وعدم كذا، العلة كذا: مل يسمع أحد يقول  : قالوا. واجلزئية يف الدوران أظهر   ، هذا

علة اإلجبار عـدم    : فإنه ال فرق بني أن يقال     ؛ قد سِمع : قلنا. ولو كان صاحلا لسِمع ولو قليال     ، والتقسيم
والتعبري عن العلل العدميـة  . ة تصرف الويل فيمن يتوىل عليه اجلنونُ أو عدم العقل   وعل، اإلصابة أو البكارة  

 .٢٩٢قسطاس ص. وعدمه بالعبارات العدمية جمرد دعوى. بعبارات وجودية واقع
وجيعلون العلة من هذه األوصاف أقواها يف اقتضاء احلكم وهو ،  أن تكون مركبةحال تص :  ومنهم من قال   )٣(

 .١٥٤حا ص.  منهاندية والعدوانية شرطان هلا ال جزءاوالعم. القتل
، والطردي من آخر، ومن طرق العلة مسلك يسمى الشبه ملشاته للمناسب من وجه   : قال يف شرح الغاية    )٤(

وإال فإن التفت إليه الشارع فَشبه وإال ، ألن الوصف إن عِلمت مناسبته لذاته فمناسب؛ وهو واسطة بينهما
فإن املناسـبة   ؛ طهارة تراد للقربة فيتعني املاء كطهارة احلدث      : مثال الشبه أن يقال إلزالة اخلبث     ، فطردي

 -ولكن إذا تعني وصف من بني أوصاف املنصوص اللتفات الشارع إليه دون غـريه               ، بينهما غري ظاهرة  
 والشارع اعترب الثاين يف     ،وقد اجتمع يف إزالة اخلبث كوا قلعا له وطهارة تراد للقربة          ، يتوهم أنه مناسب  

 .٥٨٣، ٢/٥٨٢غ بأكثر اللفظ . تعني املاء كما يف الصالة
 .وعبارته توهم أن االستنباط مغاير ملا قبله، االستنباط باملناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بالشبه أو بالدوران )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩١( 

)و()َكُونأن ت()ِّلحلْقًا ِفي ماحلُكِْمخ ()١ (


)و()   اي )قَد تكُونَ حكْما شرِع

)٢()٣(
)ِعلٍَّة نِجيُء عي قَدو() اِنِعيراِن شكْمح(





)٤()  ِنُ الِعلَلقَارت ِصحيو (

)و (
) تعاقُبها(


)  ُِت الِعلَلضارعى تتمو( ،

                                                                                       

الطعم : وقوهلم، والطُّعم بالضم الطعام  ، الطَّعم بالفتح يطلق على كل ما يساغ حىت املاء        :  يف مصباح اللغة   )١(
فالوجه أن  ، جامدا كاحلبوب أو مائعا كالعصري والدهن واخلل      : املعىن كونه مما يطعم أي يساغ     . علة الربا 

فال يتناول املائعات والطعم بالفتح يطلق ويراد به ما يتناول          ، ألن الطعم يطلق ويراد به الطعام     ؛ يقرأ بالفتح 
 .استطعاما فهو أعم

 . ألنه قد ورد أنه حيرم بيع النجس؛ فالعلة هنا حكم شرعي)٢(
 صحح عليه ِعوض ، بكفره كذا يف بعض النسخ) * (]٢٨: التوبة[ ^ šχθä.Î�ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ (yϑ̄ΡÎ$ &: لقوله تعاىل )٣(

 .وهي ثابتة يف غري هذا الكتاب، والنسخة املصدرة صحيحة، قوله بنجاسته
 .شرط واحد كالبلوغ فإنه شرط يف وجوب الصالة وسائر األحكام الشرعية وقد تصدر أحكام عن )٤(
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)١٩٢( 


)ِجيحرفَالت (

 ،أربع علَى املُختاِر( )٢())١(وطُرق العلَّةِ (
%)٥()٤() وذَِلك أن ينعِقد  ، )٣(اإلجماع: أوهلا

ـ    علَى تعلِ ( نيعٍةيِل احلُكِْم ِبِعلٍَّة م ( ،
)٦(


)٧(
) فالصِريح، وغَير صِريحٍ ، صِريح)النص وهو : وثَاِنيها(

)ام () ِليِلأُِتيعوِف الترِد حِفيِه ِبأَح( ،)لُثِْم 
)٨() وا أَذَ كَةُالِعلَّ

                                                                                       

وملا فرغ من بيان شروط العلة وما يتعلق ا شرع يف           ) *. (٢/٥٥١ح غ   . ويعرب عنها أيضا مبسالك العلة     )١(
 يف إثباته من فالبد، ألنَّ كونَ الوصِف اجلامع علةَ حكٍْم خبِري غري ضروري؛ بيان الطرق الدالة على عليتها

 .٢/٥٥١إخل ح غ .. وطرق: فقال، وذلك إما إمجاع أو نص أو استنباط: الدليل
 . وهي الطرق الدالة على كون الوصف املعني ِعلَّةَ احلكم. يف شرح خمتصر املنتهى لألصفهاين )٢(
؛  كان أو ظنيـا    قطعيا؛ أحدمها أن اإلمجاع أقوى   : وإمنا قدمه على النص الذي هو أصل اإلمجاع لوجهني         )٣(

 .٢/٥٥١ح غ . وثانيها أن النص تفاصيله كثرية، وهلذا يقدم على النص عند التعارض
 . وهو اإلمجاع العام )٤(
 .وهو اإلمجاع اخلاص )٥(
 .يف السرب التقسيم )٦(
.  كإمجاعهم على أن الصغر علة لثبوت الوالية على الصغرية يف قياس والية النكاح علـى واليـة املـال       )٧(

 .اينأصفه
 .أما كي وإذا فليس مما صرح فيه بالعلية فيكون مما أيت فيه بأحد حروف التعليل: ٢/٢٣٤ ويف العضد )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٣( 

) ِل كَذَا١(ألج(  هَألن أو ()هفَِإن أو ()هِبأَن أو ()ن أوحو 
ذَِلك (& βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ ^ ]٦: املائدة[)

( ،& ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨö;tFŸ2 ^ ]٣٢: املائدة[& $YèÏ±≈yz %YæÏd‰|ÁtF•Β ôÏiΒ Ïπ uŠô± yz «!$# 4 ^ 
.)٢(]٢١: احلشر[








)٣(
)٤(

)و ( ) ِريِحالص غَري ()ما فُِهم ()  ِليـلُ العالت
 )ويسمى() علَى وجِه التصِريحِ  

                                                                                       

أو من أجل كذا فـال  ، أما ألجل كذا) *. (٢/٢٣٤وكذا يف املنتهى   ، ٢/٥٥١جعله يف الغاية من األول       )١(
وكـذا قـال يف   ، ٢٩٠صفيكون من القسم األول كما صرح به صاحب الفصـول      ؛ حيتمل غري العلية  

واعلم أنـه ال تنـايف يف       ) *. (ألنه من املرتبة األوىل   ؛ أعين ألجل كذا  ؛ األوىل تقدميه : ٢٩٠القسطاس ص 
وقد سِئلَ عـن بيـع      ، #مسلك النص بني مراتب الصريح ومراتب اإلمياء فقد جيتمعان كما يف قوله             

والترمـذي  ، ٣٣٥٩رواه أبـو داود رقـم       .  إذًا فال: قال، نعم: قالوا؟ أينقص الرطب إذا جف   : الرطَِب
وصححه ابن  ، حسن صحيح : قال الترمذي ، ٢٢٦٤وابن ماجة رقم    ، ٤٥٤٥والنسائي رقم   ، ١٢٢٥رقم

إذ ؛ فلو مل يكن نقصان الرطب باليبِس ألجل التعليل النتفت الفائدة من ذكـره            ، ٢/٣٨خزميه واحلاكم   
إذ لو مل يبق إال ، والظاهر للفاء، والنص إلذا،  اإلمياء لالقتراناجلواب يتم من دونه فقد اجتمع يف هذا املثال       

 .٢/٥٥٦ح غ . واحد منها ألفاد التعليل
 رواه أمحد بن حنبل). وال هي حبستها فأطعمتها، الهي أطلقتها فتأكل من هوام األرض: (متام احلديث )٢(

 .ها ومل تسقها حىت ماتتربطتها فلم تدعها تصيب من خشاش األرض ومل تطعم:  ومتامه١٠٥٨٩رقم 
 .]٧٩: النساء[ ^−s∀x.uρ «!$$Î/ #Y‰‹Íκy’4 &: حنو قوله تعاىل، ٢٦٧قسطاس ص.  كالزيادة)٣(
)٤(  خبيل– وإن كان يعطى املال –أي من غري سببيه حنو زيد . 
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)١٩٤( 

)١()ِبيهنت   صالن  ()٢(
#)ـ ِم #) لُثْ

)٣(
)ًةقَبر ِتققَالَ؛أَع نا ِلمابوج :تعامج  () ِرهِفي ش

) )٤(رمضانَ
#)نهوقَِريب مِ (




#
)٥(#، )اخلرب()  لَو كَانَ علَى أَِبيك دين     أَرأَيِت(

#


                                                                                       

ىل أن داللتـه    وبعض األصوليني جعل اإلمياء مسلكًا مستقالً نظرا إ       ،  مبين على أن الداللة االلتزامية لفظية      )١(
 .٢/٥٥٣ح غ . ليست حبسب الوضع

يعين أن التنبيه واإلمياء هو أن يقترن حكم ، وهو االقتران بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان بعيدا )٢(
بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان ذلك االقتران بعيدا وقوعه من الشارع لفصـاحته وإتيانـه                 

وفرارا من إخالء السؤال عن اجلواب وتأخري البيان عن ؛ ولتنزه كالمه عما ال فائدة له؛ قعهاباأللفاظ يف موا
 .مع زيادة. ٢/٥٥٣ح غ . إذا واقَعت فَكَفَّر: كأنه قيل، فيكون السؤال مقدرا يف اجلواب، وقت احلاجة

 ، ٧٢٤ والترمذي رقم ،٢٣٩٠وأبو داود رقم ، ١١١١ومسلم رقم ، ١٨٣٤البخاري رقم [أخرجه الستة )٣(
  .٢/٥٥٣ح غ . واللفظ البن ماجة]. ٢/١٩٠والدارقطين ، ١٦٧١وابن ماجة رقم 

 . وهو األوىل، يف ار رمضان: ويف الغاية )٤(
 :وهي لغة حكاها أبو علي وأنشد، مساع احلديث فقضيتيه بإحلاق الياء بتاء املؤنث مع اهلاء : قيل )٥(

 وما أخطـأِت الرميـة    
 

ــه   ــدِترميتي  فأقص
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)١٩٥( 


)١(




)وهذا (
& βÎ*sù tβ% x. “ Ï%©!$# Ïµ ø‹n=tã ‘,ys ø9$# $ ·γŠÏÿy™ ÷ρ r& $ ¸ÿ‹Ïè|Ê ÷ρ r& Ÿω ßì‹ÏÜtGó¡ o„ βr& 

¨≅ Ïϑãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑãŠù=sù …çµ •‹Ï9uρ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ ^ ]٢٨٢: البقرة [)٢(
)٣(

 ْإن
& βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ ^

)٤(#
)١(

                                                                                       

ملا فيه من ذكر األصل الذي هو دين اآلدمي علـى           ؛ وهذا يسمى عند األصوليني تنبيها على أصل القياس        )١(
. أركان القياس  #فقد مجع فيه    ؛ والعلة وهو قضاء فرض امليت    ، والفرع وهو احلج الواجب عليه    ، امليت
 .٢/٥٥٦ح غ 

 على الوصف وهو الضـعف أو  -ألب أو اجلد وحنومها   احلكم وهو اإلمالء من الويل وهو ا       -فدل ترتيب  )٢(
 ،فحيث يرتفع الوصف ترتفع النيابة    ، السفه على أن ذلك الوصف هو السبب يف نيابة الويل عنه يف اإلقرار            

 .٢٦٨قسطاس ص. وإال لكان الترتيب عاطال عن اإلفادة وال يصح
: والثالـث ، والضعيف ناقص العقـل ، السفيه نقيض احلليم وهو الذي جيهل قدر املال     : قال يف الكشاف   )٣(

وقواه موالنـا أمـري     ، إنه يصح إقراره عليهم   : قال. وجعل الضمري يف وليه ألحد الثالثة     ، األخرس وحنوه 
 .املؤمنني املتوكل على اهللا رب العاملني وهو مذهب أيب العباس ذكره القاضي زيد يف شرحه خمتارا له

 .صالقريب من النوع األول من تنبيه الن )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٦( 

#
)٢(




)٣(ين  النوع الثا ) و( 
)ُِمثْل(#)   ِانمهِللْفَاِرِس سو مهاِجِل س٤()ِللر(


#




)و( النوع الثالث:)ُِمثْل(#
)    غَض وهو قِْضي القَاِضيانُال ي٥()ب( 


                                                                                       

 عن  ٣٧٢ ورقم   ١٣٨وأمحد يف املسند رقم     ، ٢٣٨٥وأبو داود رقم    ، ١/٤٣١ رواه احلاكم يف املستدرك      )١(
 .٦١٥ ص٢٤٤٠١ برقم ٨، وأخرجه يف كنز العمال، عمر بن اخلطاب 

ونبه على علته وهو عدم ترتب املقصود أعين الشرب         ،  فذكر حكمه وهو عدم اإلفساد     :عبارة القسطاس  )٢(
 . أن القبلة أيضا ال تفسد لعدم ترتب الوقاع عليهاليعلم؛ عليها

ومنه أي من اإلمياء وهو مرتبةٌ من مراتب الفَرِق بني حكمني بصفٍة أي بصيغة : ٢/٥٥٨يف الغاية وشرحها  )٣(
انظر رفـع احلاجـب     . وقريب منه يف خمتصر املنتهى    . أما مع ذكر الوصفني حنو للراجل سهم اخل       . الصفة

٤/٣٢٢. 
  .٤٨١٠ رقم ١٣٩/ ١١ن حبان اب )٤(
 .٦/١٥٠٣٠وكنز العمال . ١٠/١٠٥أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  )٥(
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)١٩٧( 

)ذَِلك رغَيو (
)١(

#
 )٢(
  فالشرط#

)٣( )٤(


 واالستثناء& HωÎ) βr& šχθ àÿ÷ètƒ^
)٥(

]٢٣٧: البقرة[
  ومـن

& Ÿωuρ £)٦(ذلك èδθ ç/ t�ø)s? 4®L ym tβö�ßγôÜtƒ ^ ]٢٢٢: البقرة[
وحنوه)٧(



                                                                                       

 .٥٣١/ ١جوهري .  وجه جئتهأيعرض الشئ بالضم ناحيته من  )١(
 .٢٧٠قسطاس ص. فيكون ذكر الفعل لقصد التعليل )٢(
 . لعل هذا مما صرح فيه بأحد حروف التعليل )٣(
 .١٢٧٠والترمذي رقم ، ٤٦٥٢والنسائي رقم ، ٣٥٤ أبو داود برقم )٤(
 .١٦٤ح حابس ص. فهذا إمياء إىل أنه العلة، وسقوطه بالعفوومها استحقاق النصف : فقد فرق بني حكمني )٥(
والقرب بالغاية اليت هي الطرف فعلم أا العلة        ، أي الفصل بني الشيئني؛ ألنه فصل بني جواز عدم القرب          )٦(

 .يف جواز القرب
 .الفرق بني املنطوق واملفهوم بأحد هذه األمور:  وحاصل املذكور)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١٩٨( 

#

)١()٢ ()٣(








)  ويسمى )١( والتقِْسيم)٤(السبر( )وثَاِلثُها(

 ) ِاعمةَ اإلجج٢(ح(( 

                                                                                       

وهو الذي ذكره املهدي عليه السالم يف مواضع أخر مـن         ، ))إا ليست بنجس  ((: # واألصح أنه قال     )١(
لبيان فلو مل يكن ذكر الطَّواِف والسبِعيِة أو النجاسة للتعليل للزم إخالء السؤال عن اجلواب وتأخري ا. شرحه

وقد ، أي سبع جنس  ) *. ( بلفظه ٢٦٩قسطاس ص . فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد    ؛ وذلك بعيد جدا  
 .٢٣٠ح داود على املعيار ص. وإمنا رخص فيه لكثرة الطيافة على الناس، على كوا سبعا #نص 

 ß∃θäÜtƒuρ öΝÍκö�n=tã ×β≡t$ø!Íρ &: وله تعاىلوجعلها مبنزلة املماليك نظري ق، اخلدامات: والطوافات، اخلدم: والطوافون )٢(
tβρà$©#sƒ’Χ ^ ]إمنا اهلرة كبعض أهل البيت كذا نقله الزخمشري من حياة : ومنه قول إبراهيم النخعي، ]١٩: اإلنسان

ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة البد هلا : ٢/٥٥٨يف شرح الغاية ) *. (٢/٣٨٥احليوان باللفظ 
واعلم أن فهم العلية ال يستلزم القياس ، واألصل عدم غري املدعى وهو إفادة علية ذلك الوصف     ، من فائدة   

بأنه يسمى سارقًا وآية الزىن وحديثه عند مـن ال          : أو يقول ، كما يف آية السرقة عند من ال يلِْحق النباش        
 . ولو باإلمياء قاصرةوألن تكون العلة متعدية لالتفاق على جواز كون املنصوصة، يلِْحق الالئط

 ).إا ليست ينجس: (٧٥وقد أخرجه النسائي رقم ، ٣ هذا لفظ يف أصول األحكام ص)٣(
، وقد يقْتصر على التقسيم  ، وقد يقْتصر على السرب   ، فالتسمية مبجموع االمسني واضحة   ، السرب لغة االختبار   )٤(

 .١٨٦/ ٢حاشية البناين على احمللي . كما فعل البيضاوي
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)١٩٩( 


)٣()وهو()  ِلاِف يف األصصاَألو رصح (

)  ثُم ()  اِليِل ِبهعطَالُ التِإب (
 )ااِحد٤(ِإالَّ و( ()نيعتفَي (

)و () طَال مِإباهداع  ( )   وِت احلُكِْم ِمـناِن ثُبيا ِببِإم
) دوِنِه




)٥()١(
                                                                                       

فالسرب هو أن خيترب الوصف هل      : والسرب إبطال البعض  ، التقسيم حصر األوصاف  : قال يف شرح اجلوهرة    )١(
فعلى هذا يقدم التقسيم يف اللفظ لكونه       ، العلية إما كذا وإما كذا    : والتقسيم هو قولنا  ؟ يصلح للعلية أم ال     

أيضا فلتقدمي السرب وجه وهو االعتنـاء  و، الواو ملطلق اجلمع: يقال. من حاشية الفصول. مقدما يف اخلارج 
وقد ذكر ابن أيب شريف يف حاشية على شرح احمللي على املنهاج مـا              ، إذ به يتبني الوصف املعترب    ؛ بشأنه
جممـوع  : قلنـا ، ليوافق ترتيب اللفظني ترتيب معنييهما      ؛ التقسيم والسرب : إن قيل فينبغي أن يقال    : لفظه

 .رد ال نظر فيه إىل ترتيب كما يشري إليه كالم الشارحاللفظني ِعلْم للمسلك فهو مف
 .ويسمى أيضا تنقيح املناط أي متييزه عن غريه )٢(
لو ]: ٢٧٣القسطاس [قال اإلمام احلسن . وهلذا عده احلفيد من طرق العلة املؤثرة) *. (الصادر من الشارع )٣(

 إىل أصحابنا ملا احتـيج  ذكره املهدي وغريه من كان جمرد اإلمجاع على تعليل احلكم مستقالً بإثبات العلة كما  
 الفقهاء  لإلمجاع من ؛ والبد قطعا يف إثبات العلة من مسلك من هذه املسالك         ، احلصر واإلبطال واملناسبة والشبه   

على أن كل حكم البد له من علة على سبيل الشمول ال على سبيل اخلصوِص كما يشِعر به كالم املعيار                    
 .حاشية على الفصول. فاملسلك إىل إثبات العلة هاهنا هو احلصر واإلبطال. ١٠٧صواجلوهرة ، ٧١٩ص

إال ما يدعى أنه العلة واحدا :  حيث قال٢٧٣إال أنه وفَّاه صاحب القسطاس ص، ٧١٩وكذا يف املعيار ص )٤(
 .علة مث إبطال بعضها وهو ما عدا الذي يدعى أنه ال:٢/٥٦١ وعبارة غاية السؤل وشرحها كان أو أكثر

ألن ثبوت احلكم فيهمـا     ؛ لثبوت حكمهما بالنص خبالف النورة وامللح     ؛ األوىل كما يف الذهب والفضة     )٥(
فلو توقف بطـالن    ، والتعليل به مترتب على بطالن التعليل بالطعم والقوت       ، مترتب على التعليل بالكيل   
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)٢٠٠( 

)    اِديفًا طَرصِنِه واِن كَويِبب ٢(أو( (



)٣(

)٤(





                                                                                       

: لكن يقال. ي حممد بن حممد الكبسيإفادة سيد. التعليل ما على ثبوت احلكم يف النورة وامللح للزم الدور
 . الذهب والفضة ليسا مبكيلني

علة حرمة  ) فائدة: ( ما لفظه  ٢/٥٦٤قال يف شرح الغاية     ، ٢/٥٦٢ح غ   . ألن امللح ربوي وليس بقوت     )١(
وال يصلح مطلق املال . إذ ال قائل بغريها  ؛ الربا إما املال أو االقتيات أو االدخار أو الطعم أو القدر واجلنس           

ال تبيعوا الطعام ((لعموم ؛ وال االقتيات واإلدخار: قال الشافعي، لإلمجاع على جواز بيع فرس بفرسني ؛ علة
: وقال مالك . فيفسد وضعه ؛ وكذا القدر واجلنس ألنه ال يالئم حرمة الربا       ،  للقوت املدخر وغريه   ))بالطعام

واملراد بالعزة  [ر بالعزة املؤثرة يف ذلك      وكذا الطعم ألنه مامل يصلح لإلدخار يكون معرضا للفساد فال يشع          
وبدون االقتيات ، قد وجد حرمة الربا دون الطعم يف األمثان  : قلنا]. إذ املدخر عزيز  ؛ أي يكون عزيزا  : القلة

وإمنا تتحقق فيما ، ألن املصلحة رعاية غاية العدل   ؛ وال نسلم فساد وضع القدر واجلنس     ، واإلدخار يف امللح  
، لكونه حاال؛ ))ِمثْالً ِبمثٍل((يف : على أن عليتها ثابتة بإشارة النص؛ ومعىن باجلنس، بالقدرفيه املساواة صورة 
 .أنت طالق إن دخلتِ راكبةً: ولذا يتعلق الطالق بالركوب يف؛  القيدواحلكم ينصرف إىل، واحلال قيد يف عاملها

 .هو الذي مل يعتربه الشارع: والطردي )٢(
 .٥٤٢قاموس ص. رتفع من البنياناجلسر وما ا: القنطرة )٣(
ألن معناه بيان عـدم     ؛ واإلبطال نفي لذلك  ، املفروض أن األوصاف كلها صاحلة لعلية احلكم      :  فإن قيل  )٤(

وعدم صلوح  ، قد أشار إىل اجلواب بأن صلوح الكل إمنا هو يف بادئ الرأي           : قلنا، صلوح البعض فتناقض    
 .٢/٢٣٦ن على العضد سعد الدي. البعض إمنا هو بعد النظر والتأمل
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)٢٠١( 


)١()  ِمـدِبع أو

)٢() ظُهوِر مناسبِتهِ 


)٣(





قلت
)٤(

)٥(


                                                                                       

 .٥٦٣/ ٢ح غ . دون الشهادة ووالية النكاح )١(
فإن قيل مـن    . ويصدق فيه ألنه عدل   ؛ وال ما يومهها  ، حبثت فلم أجدها مناسبة   : ويكفي الناظر أن يقول    )٢(

ويصدق لعدالته فالترجيح هو الالزم ، أي حبثت فلم أجد له مناسبة، الوصف الباقي كذلك: جانب املعترض
ل حينئذ للتعارض بني الوصفني احلاصلني من السربين كالترجيح بالتعدية وغريها من وجوه الترجيح للمستد

ألن بيان مناسبته خروج من مسلك ؛ وليس للمستدل أن يبني مناسبة وصفه، اآلتية يف بابه إن شاء اهللا تعاىل
 .٥٦٤، ٢/٥٦٣ح غ . السرب إىل مسلك اإلخالة

يدل عليه . شامي. فال وجه لعده قسما آخر غري اإلسكار  ، اإلسكار: االشتداد) *. (أو كونه يقذف بالزبد    )٣(
املراد باالشتداد اشتداد   : ولعله يقال ، ونعين بالشدة كونه يسكر   : كالم شرح اجلوهرة للدواري حيث قال     

 .٢/٤٨٤وهو وصف مالزم لإلسكار كما يف شرح الغاية ، الرائحة
وأنه وإن مل جيد فلم     ، تروجيا لكالمه ؛ أو حبث ووجد ومل يذكره    ، حثلعله مل يب  : إشارة إىل دفع ما يقال     )٤(

 .٢/٣٣٦سعد . يدل على عدمه
 .٥٦١/ ٢ح غ . عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود: فال يقال )٥(
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)٢٠٢( 

)١()  ُطـرشو
) عاإلجمـا (-) وما بعده() الطَِّريِق) ٢(هذَا

)لَىع ()ِليِل احلُكِْمعلَِة)٣(تيِني الِعلَّـةِ ،  ِفي اجلُمعوِن تد ِمن (
 

) وتسمى()املُناسبةُ()وراِبعها(
)٤( )َالَةاإلخ ،ِريجخاِطوتاملَن .(





)٥ ()هيو ()الِعلَِّّة نِييعت (

                                                                                       

وكان له أن ، فاملستدل إن أبطله فقد سلم حصره، وإذا بني املعترض وصفا آخر مثل كون الرب خري قوت          )١(
بل ، وأيضا فلم يدع احلصر قطعا. ا مما علمت يف بادئ الرأي أنه ال يصلح فما أدخلته يف حصريهذ: يقول
كما أن اتهد إذا ظهر له وصف ، وإال يبطله لزم انقطاعه. وهو فيه صادق، ما وجدت أو أظن العدم : قال
، ن أبطلـه اخل   فاملستدل إ : قوله. ٢/٢٣٧وكذا يف املنتهى وشرحه     . ٢٧٥قسطاس  . فإن أظهر اخل  ؛ آخر

 .ذلك غري معترب لثبوت احلكم من دونه يف الشعري حلصول النص عليه من جهة الشارع: وذلك كما يقول
ودليل العمل ذا املسلك وما بعده من   ، ٢/٥٦٥يف غاية السؤل وشرحها     ) *. (أي شرط صحة العمل ا     )٢(

إما وجوبا كما هـو رأي  : يل األحكامملا ثبت من اإلمجاع على تعل؛ املسالك أنه البد لكل حكم من علة     
 .أو تفضال كما هو رأي اجلمهور، املعتزلة

حـا  . وإمنا خيتلفون يف عني العلة    ، كما أم جممعون على أنه البد من علة لتحرمي التفاضل يف الربويات              )٣(
 .٢٥٧السيد داود على املعيار ص

 -بأن يستخرج الوصف املناسـب  -هاويسمى استخراج: ٢/١٦٩وشرحه للمحلي  ، ١٠٣عبارة اجلمع ص   )٤(
 .ألنه إبداء ما نيط به احلكم؛ ختريج املناط

، املراد باحلكم ِعلِّيةُ الوصف   : يقال. تستنبط ا العلة وهو أوىل مما يف هذه النسخة        :  وجد يف بعض النسخ    )٥(
،  بتقدير مضـاف وهذا حكم وضعي على أن ما صوب به من إبدال احلكم بالعلة ال يتم إال          ، وكونه سببا 

= 
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)٢٠٣( 

)  ٍةباسناِء مدِد ِإبرج١( )ِبم(  )  ـٍة٢(ذَاِتي( (
)٣()كَارِفـي  كَاإلس 

)تحِرِمي اخلَمِر   
)٤()٥(

)َكانِ  وودِد العمِة العاياِص  اِجلنِفي الِقص  (
)٦(

&öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ×ο4θuŠym ^]١٧٩: البقرة[. 









                                                                                       

إفادة سـيدي  . ويناِدي ذا كالم املنهاج ، ةط ليس هو نفس العلة بل علية العل       ألن املستنب ؛ أعين علية العلة  
 .حممد بن حممد الكبسي

املراد باملناسبة هي املالئمة يف أنظار العقالء للحكم؛ فال يعترض بلزوم الدور حيث ذكـر املناسـبة يف                    )١(
 .تعريفها

وهو تعيني  : وعبارة شرح الغاية  . مبجرد إبداء مناسبة غريه   : غري ضروري إلغناء  ) ذاتية: ( خيفى أن قوله   ال )٢(
 .٥٦٧/ ٢العلة مبجرد إبداء املناسبة 

 . أي وبسبب إبداء املناسبة ذه الطريق)٣(
 .أي من النظر الدال عليه لفظ نظَر )٤(
 .  من دون نظر إىل الدليل)٥(
 .٢٥٨ح السيد داود على املعيار ص. ين على تقدير عدم التنبيه عليه والتمثيل به مب)٦(
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)٢٠٤( 

)١(





)و() ُةباساملُن ِرمخن٢(ت (() وِم مِبلُزٍة  فْسد (


)٣(
)ًةاِجحر (

 )  أَو ()ًةاِويسم (
)٤(



                                                                                       

إما لإلمجـاع  : وهو أن األصلَ يف األحكام املنصوصة التعليلُ، وقد حصل يف إثبات هذه املسالك تقريب    )١(
يل وإما ألن التعل، وإما لكون إرساله عليه الصالة والسالم رمحة للعاملني يقتضي مراعاة مصاحلهم       ، املذكور

فيكون أفضى إىل مقصود ، إذ التعليل باملصاحل أقرب إىل االنقياد من التعبد احملض        ؛ هو الغالب يف األحكام   
فثبت كون  ؛ واختيار احلكيم األفضى إىل مقصوده هو األغلب على الظن        ، فإحلاق الفرد باألغلب  ؛ احلكم

لإلمجاع على وجوب ؛ يجب العمل بهوقد ثبت ظن العلية وتأثريها باملسلك ف  ، هذا احلكِم املنصوص معلالً   
 ‘tΒuρ š�≈oΨù=y™ö‘r& �ωÎ) ZπtΗôqy$! &: فقوله تعـاىل  . ٥٦٦، ٢/٥٦٥ح غ   . العمل بالظن يف علل األحكام كغريها     

šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ^ ]ألنه ظاهر يف التعميم أي كون مجيع ما        ؛  يدل على أن األحكام ال ختلو عن علة        ]١٠٧: األنبياء
 التكليف  ألن؛ رمحةً األحكامفلو كان مجيع األحكام أو بعضها خاليا عن العلة ملا كانت            ، جاء به رمحة للناس   

 .شرح خمتصر املنتهى لألصفهاين. باألحكام من غري أن يكون فيها حكمة وفائدة للمكلف مشقة وعذاب
 .رفو.  احلاصلة للوصف مع احلكم)٢(
 .وهو غلط. فثبتت): ال(يف املطبوع بدون  )٣(
 .من باب نفع ينفع. الطعام يغصغَص ب )٤(
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)٢٠٥( 





)١(

)٢(
)٣()٤(

)٥(
)٦(
)و()اِسب٧(املُن( ()ُقْلقِْضي العِبطٌ يضنم ظَاِهر فصو)اِعثُ)١الب هِبأَن  

) علَى احلُكْمِ 

                                                                                       

والقول هو األول لقضاء العقل بانتفاء املصلحة حينئذ ، وذهب البعض إىل أا ال مل وإن كانت مرجوحة )١(
، هلذا ال يعد العقالء حتصيلَ مصلحِة درهم واحد على وجه يستلزم فوات مثله أو أكثر مناسبا               ؛ بالضرورة

 .٢/٥٦٧خ غ .  بتصرفه عن تصرفات العقالءبل يعدون املتصرف بذلك خارجا
وعند أئمتنا أـا    ، وعند املعتزلة أا مصاحل وألطاف      ،  ألن األحكام الشرعية جللب املصاحل ودفع املضار       )٢(

 .واهللا أعلم،  جل جاللهشكر للمنعم وهو اهللا
 .٢٨٧قسطاس ص. يف حمل النزاع )٣(
 .أي بال مصلحة )٤(
 . وهو الفرع )٥(
 .يت بيانه يف االعتراض العاشر إن شاء اهللا تعاىلوسيأ )٦(
 
يعين أنه وصف تتعني عليته مبجرد إبداء املناسبة ال بنص      ،  فاملناسب مبقتضى ما ذكر ما تعينت عليته بذلك        )٧(

: قولـه ) *. (٢/٥٦٨ح غ . فهو وصـف اخل ؛ ويقال يف االصطالح على ما هو أعم من ذلك. وال بغريه 
م أن املقاصد الشرعية اليت قصدها الشارع لتكون علة يف أحكام جيب مراعاا             واعل. واملناسب وصف اخل  
حفظ : كاخلمسة اليت روعيت يف كل ملة وهي؛ ضروري يف أصله وهي أعلى املراتب: ملصاحل األمة ضربان

= 
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)٢٠٦( 




)٢(


)       هالِزمم ِبرتِبٍط اعضنم رغَي ا أَوِفيظِ فَِإنْ كَانَ خمو  ـهت٣(ن((


                                                                                       

 وحفـظ ، فحفْظُ الدين علة يف قتل الكافر     : فمراعاا علة يف أحكام   ، الدين والنفس والعقل واملال والنسل    
، وحفظ املال علة يف قطع السارق واحملـارب  ، وحفظ العقل علة يف حترمي اخلمر ، النفس علة يف القصاص   

 :وقد نظمها بعضهم حيث قال، وحنوه، ]وحفظ النسل علة يف حترمي الزىن[
ــة  ــلِّ مل ــاعلم ذاك يف ك ــي ف  وروع

 
 مضت حفظ مخـس يف مجيـع الشـرائع         

 هي الـدين مث الـنفس والعقـل ثالـث          
 

 شـها يف املسـامع    سل مـالٌ فاح   مع الن  
إمـا حـاجي    : غري ضروري وهو  : والضرب الثاين . ومكمل للضروري كتحرمي قليل املسكر واحلد عليه        

وقد يكون ضروريا كتربية الطفل     ، كالبيع واإلجارة والقرض واملساقاة وبعضها يف احلاجة أكثر من بعض           
 إىل فإنه يفضي؛ ومهر املثل يف الصغريةكرعاية الكفاءة ومكمل للحاجي ، وشراء املطعوم وامللبوس له ولغريه

أو غري حاجي كما يقول الشافعي يف سـلِْب         . دوام النكاح بني الزوجني وإن كان النكاح حيصل بدوا        
وكما نقول حنن يف تقدمي اإلمام األعظم أو وليـه يف           ، العبِد أهليةَ الشهادة بنقصانه عن املناصب الشريفة        

 .٢٥٩ح للسيد داود ص. رعا على ما عِرف من جماري العاداتصالة اجلنازة ف
ليخـرج  ؛  أي مقصودا هلم من حصول مصلحة واندفاع مفسدة، وقيد بعضهم القصد بكونه عند العقالء     )١(

 وإال لـزم  ،وليس املراد من املقصود ما يكون مقصودا من شرع احلكم، املدار واملستبقى يف السرب وحنومها   
. فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا      ، ونه مقصودا من شرع احلكم يعرف بأنه مناسب       ألن ك ؛ الدور
 .٥٦٩، ٢/٥٦٨ح غ 

 .بأنه املُحصلُ ملقصود الشارع )٢(
 .اعترب مالزمه وهو املِظنةُ]: ١/٣٣٠رفع احلاجب [عبارة خمتصر املنتهى  )٣(
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)٢٠٧( 

)١(
)فَِرقَّةِ كَالسشِللْم  (


)٢(

)٣(






)وهو() ْةُ أَقعباٍمأَرس:( )ثِّرؤم ،و() الِئـمو، م(
)غَِريب ،و ()ٌلسرم ()٤()٥(




                                                                                       

كالرضى ) *. (٢/٥٦٩ح غ   . حكمة دائما أو غالبا   أي يكون ترتب احلكم عليه حمصالً لل      ، كلية أو غالبة  )١(
ألنه من األمور الباطنة الـيت ال       ؛ فإن الوصف خفى  ؛ كما لو علَّلَ املستدل صحة البيع بالرضى      ، يف العقود 

فنيط الرضى بصفة ظاهرة تدل عليه عادة كصيغ العقود من اإلجياب والقبول الدالـة   ؛ يطلع عليها بأنفسها  
 .ته إياهاملالزم؛ على الرضى

وال ميكن تعيني مرتبة    ، إذ ليس كل مرتبة مناطًا    ؛ وختتلف باألحوال واألشخاص اختالفا كثريا    ،  ال حتصى  )٢(
 .٢/٥١٣ح غ . فنيطت بالسفر؛ إذ ال طريق إىل متييزها بذاا أو ضبطها يف نفسها؛ منها

 .شقةلدخول أهل األعمال الشاقة كاحلداد وحنوه يف امل؛ من مراتب املشقة )٣(
 .٧٢٥أي املناسب املرسل كما يف املنهاج ص )٤(
 .إمالء.  عينها استنبطت به كما ال خيفىالعلةومل يرد أن ،  واالستنباطبالنظر معناه إذا جعلوه العلة بأن صلح لذلك)٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٠٨( 

)١()٢(
)٣(

)٤()٥(
)٦(

)٧()٨(

                                                                                       

 وليس املراد باعتباره أن ينص على     ، واعتبار الشارع له بأن يورد الفرع على وفقه       : ٤/٩٤ قال األسنوي    )١(
إذ هـذه القسـمة     ؛ وفيه نظر واضح  : قلت. وإال مل تكن العلة مستفادة من املناسبة      ؛ العلة أو يومي إليها   

وقد صـرح بـذلك ابـن    ، من حيث هو مناسب من غري نظر إىل اعتباره مسعا وعدم اعتباره      ، للمناسب
 .٥١٦ح سيد على الفصول ص. وصرح به صاحب مجع اجلوامع، احلاجب

 .ار يف عني حترمي اخلمر والنبيذكتأثري عني اإلسك )٢(
إال أنه أتى به هنا اسـتتماما       ، وهذا داخل يف مسلك النص    ،  لظهور تأثريه يف احلكم بالنص أو باإلمجاع       )٣(

 .٢/٥٧٥ح غ . ألقسام املناسب
 . مستقيم إذا كان اإلمجاع على دليل من الشارع وإال فال)٤(
فال خيلو إما أن يكون قد اعتربه بعينه أو جنسه          ؛ ل بعينه وإن مل يعتربه يف ذلك احمل     : ٧٢٥لفظ املنهاج ص   )٥(

وإن مل يكن ، إن كان قد اعتربه بعينه أو جنسه األقرب يف غريه فهو املناسب املالئم. األقرب يف غريه أو ال    
: هقول) *. (قد اعتربه الشارع يف غري ذلك احملل وإمنا اعترب جنسا أبعد يف حمل النزاع فهو املناسب الغريب                 

وإن ثبـت   ، ال مـا  : ٢٨٠وعبارة القسطاس ص  . فهو املناسب الغريب  : وإن مل يعتربه كذلك إىل قوله     
أو جنسه ، بل يترتب احلكم على وفقه من غري أن يثبت بنص أو إمجاع اعتبار عينه يف جنس احلكم، أليهما

 .ثبت فهو الغريبوإن مل ي، فإن ثبت فهو املالئم. أو ال، أو جنسه يف جنس احلكم، يف عني احلكم
فقد اعترب عني الصغر يف     ، كما يثبت لألب والية نكاح ابنته الصغرية قياسا على والية املال جبامع الصغر             )٦(

 .جنس الوالية
. الغريـب   للمناسب٧٢٦ يف املعيار ص  $بناء على متثيل املهدي      اعلم أن التقييد باألقرب    )٧(

فقد اعترب اجلنس األقرب وهو     ؛  السفر جبامع احلرج   للمطر قياسا على  ؛ كجواز اجلمع يف احلضر   ) *(
 .احلرج يف عني اجلمع

 . ألن عليته إمنا تثبت مبالئمة احلكم )٨(
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)٢٠٩( 

)١(
)٢(


، )أو ِإجماعٍ ، ا ثَبت بنص  املُؤثِّر م ()َـف(

)٣( )ِن احلُكِْميِنِه ِفي عيع ارِتب٤(اع( ()ِة املَاِلِليِل والَيعكَت (
)٥()ِر الثَّاِبِت   ِبغباِإلالصجاِعم (
)ِليلعكَتوِء ِباحلَ   وضوِب الوجن   ِ وِبيلَيالس ِث اخلَاِرِج ِمنـ ثَّالِْ د  ِتاِب

)صالنِب
)و( )٦(املُالِئم( ام()هارِتباع تثَب)٧(ِبترِبت )احلُكِْم )٨ 

) )٩(علَى وفِْقِه فَقَطْ  
                                                                                       

هذا ال يناسب التمثيـل  ) *. ( كإثبات القصاص باملثقَّل قياسا على احملدد جبامع كوما جنايةَ عمٍد عدوانٍ   )١(
 ٧٢٧وإمنا يناسب متثيل اإلمـام املهـدي يف املعيـار ص        املذكور الذي سيأيت يف املنت للمناسب الغريب        

وذلك أنه جعل مثال املناسب الغريب ما جعله يف املنت مثاال للغريب املرسل من قياس              ، للمناسب الغريب   
 .البات لزوجته يف مرضه املَخوِف اخل

 .٢٨٠قسطاس ص.  ال بنص وال بإمجاع وال ترتب احلكم على وفقه)٢(
 .٢٦٠ح معيار للسيد داودص. ]١٧٩: البقرة[ ^ø9$# ×ο4θuŠym(öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$|ÁÉ&:  كقوله تعاىل)٣(
 .٧٢٥معيار وشرحه للمهدي ص.  الوصف يف العقل للحكمة وذلك مع مناسب)٤(
 .٧٤ح حا ص. فإن عني الصغر معتربة يف عني والية املال )٥(
 .٥٧٥/ ٢ح غ . مسي مالئما ملالئمته جلنس تصرف الشارع )٦(
أي على وفق املناسب له بأن يثبـت        ، بترتب احلكم على وفقه   : وقوله،  اعتبار عينه يف عني احلكم        يعين )٧(

 .احلكم مع الوصف يف حمل واحد كالتحرمي لإلسكار فإما يف حمل واحد وهو اخلمر
 . باختصار٢٤٣سعد على العضد ص.  هو ثبوت احلكم معه يف حمل الوصفوفق املناسبوترتب احلكم على  )٨(
ولكنه يثبت بذلك اعتبار عينه يف      ، يعين مل يثبت ذلك االعتبار بنص أو إمجاع كما يف املؤثر          ، فقط:  وقوله )٩(

 . ١٧٤ح حابس ص . جنس احلكم
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)٢١٠( 

) ِنِه ِفييع ارِتباع اعمإج أَو صِبن تثَب قَد هلَِكن
كَما ثَبت لألِب ِواليةُ ِنكَاِح  () ِجنِس احلُكْمِ 

 ِتِه الصنلَى    ابا عاسِة ِقيرِة املَ ِغيِوالي  اِمِع الصِراِل ِبجِر ِفـي   ؛ غـغالص نيع ِبرتاع فَقَد
). ِجنِس الِواليةِ 





)١(


)٢(

 )أَوت٣( ثَب( (
)ِسِهِجن ارِتباع() ِنيِفي ع

 علَى ِللْمطَِر قَياسا؛ حلَضِركَجواِز اجلَمِع ِفي ا()احلُكِْم
)السفَِر ِبجاِمِع احلَرِج




) ِبرفَقَِد اعت () ِج ِفياحلَر سِن ِجنيع
                                                                                       

 . وذلك واضح، على النسختني ، على الوالية متعلق باإلمجاع: قوله )١(
مـن ح   .  أو للبكارة أو هلما مجيعا     وإن وقع االختالف يف أنه للصغر     ،  حيث ثبتت الوالية معه يف اجلملة      )٢(

 .٢٨١والقسطاس ص] ١٧٥حابس ص[القاضي 
 .١٧٥حابس ص.  أي أو مل يثبت اعتبار عينه يف جنس احلكم كاألول بل يثبت إخل)٣(
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)٢١١( 

#)  اجلْمِع   )١(رخصِة
)٢(

)أو() ِِسـهِجن اراعِتب (
 )  ِِس احلُكْم٣(ِفي ِجن((

)    ِددلَى املُحا عاساِص ِباملُثَقَِّل ِقياِت الِقص٤(ِكِإثْب( 
) كُوِنِهما ِجنايةَ عمٍد عدواٍنِبجاِمِع 





) ِةاياِجلن سِجن ِبرتفَقَِد اع

  ِس الِقصاِصِفي ِجن(  & }§øÿ̈Ζ9$# Ä§øÿ̈Ζ9$$Î/ ^]٤٥: املائدة[
&yyρ ã�àf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% ^ ]٤٥: املائدة[)٥(

                                                                                       

إذ ال نص وال إمجـاع   ؛  وفقه وأما اعتبار عني احلرج فليس إال مبجرد ترتب احلكم على         . النص واإلمجاع  )١(
 .٢/٥٧٧ح غ . حرج املطرلِّيِة نفس على ِع

: قلنا، ولذا مل يعلل به القصر فال يصلح علة       ؛ احلرج وهو املشقة وصف غري منضبط ملا قد تقرر        :  فإن قيل  )٢(
خبالف ، إذ مل مينع منه مانع شرعي فيصلح علة؛ بدليل جوازه سفرا وحضرا  ؛ قد أجيب بانضباطه يف اجلمع    

ولـذا اعتـرب   ؛ إلمجاع على عدم جوازه حضرا عند حصول احلرجالقصر فإنَّ املشقة لو اعتربت لصادمه ا  
 .١٧٥ومعناه يف حابس ص، ٢/٥٧٧حاشية شرح الغاية . مالزمه وهو السفر

ومثال الثالث منه اعتبار جنس اجلناية العمد العدوان الشامِل للجناية يف النفس            ، ٢/٥٧٧لفظ شرح الغاية     )٣(
وأما اعتبار عني القتل العمد     ، اص فيهما بالنص واإلمجاع     ويف األطراف يف جنس القصاص الشامل للقص      

إذ ال  ؛ العدوان يف عني القصاص يف النفس حيث كان القتل باملثقل فلم يثبت إال بترتب احلكم على وفقه                
 .نص وال إمجاع على أن العلة ذلك وحده أو مع قيد كونه باحملدد

 .٣٤٣/ ٢نتهى ومثله يف امل، وهذا املثال على أصل احلنفية )٤(
 وميكن أن تجعل أنفُسها أمثلةً ملالئِم املرسل بأن تفرض أا مل تثبت الوالية يف ، وهذه أمثلُة مالئم املعترب )٥(

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٢( 

)و (   القسم الثالث)بِريِب    ) ١(الغترِد ترجِبم هارِتباع تثَب ا قَدم
وال ِجنِسِه ِفي عـيِن      ولَم يثْبت ِبنص وال ِإجماٍع اعِتبار عيِنِه         )٢(احلُكِْم علَى وفِْقهِ  
) كَتعِليِل تحِرِمي النِبيِذ ِباإلسكَاِر قَياسا علَى اخلَمِر() احلُكِْم وال ِجنِسهِ  

)  لَـىع
) ِعلَّةٌ ِفي تحِرميِ  () )٤(النص ِبأنه () )٣(تقِْديِر عدمِ 

)راخلَم (



)٥(

 اعِتباره()ما لَم يثْبت())٦(املُرسلُ (القسم الرابع ) و(
  قبا سيٍء ِممِبش ()٧(

                                                                                       

وال القصاص يف النفس مع القتل العمد العدوان ، وال رخصة اجلمع مع نفس حرج املطر، النكاح مع الصغر
ومطلق اجلناية يف  ، ومطلق احلرج يف عني الرخصة    ،  مطلق الوالية    وإمنا اعترب الشارع عني الصغر يف     ، أصال

 .٢/٥٧٧ح غ . مطلق القصاص
والغريب ما ثبت اعتبار عينه يف عني احلكم مبجرد ترتب احلكم على وفقه لكـن مل                . والغريب اخل :  قوله )١(

.  جنس احلكـم   أو جنسه يف  ، أو جنسه يف عني احلكم    ، يثبت بنص أو إمجاع اعتبار عينه يف جنس احلكم        
 .٢/٢٤٢سعد 

 . أي يرتبط احلكم بالوصف بسبب اجتماعهما يف حمل واحد )٢(
 . ألن املثال ال يراد لنفسه ولكن للتفهيم )٣(
فهو إذًا من   ، يدل باإلمياء على اعتبار عينه يف عني احلكم       ). كل مسكر حرام  : (#ألن النص وهو قوله      )٤(

 .٢٨٣قسطاس ص. قَِبيِل املؤثر يف التحقيق
ومل يثبت بنص أو إمجاع اعتبار عني اإلسكار يف جـنس  : عبارة األصفهاين يف شرحه على خمتصر املنتهى       )٥(

 . وال جنسه يف جنسه، وال عكسه، حترمي اخلمر
 . ألنه أُرسل عن االعتبار )٦(
  يف الشرع وأما الرابع وهو املناسب املرسل فهو مامل يثبت:  ما لفظه٢٨٣ ويف املعيار وشرحه القسطاس ص)٧(
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)٢١٣( 

)وهو(
مالَم ()  املُرسلُ املُالِئم() َـمالِئم وغَِريب وملِْغي ف   : ثَالثَةُ أقْسامٍ (

) يشهد لَه أصلٌ معين ِباالعِتبارِ 
ين املُترِس ِبِهـم  كَقَتِل املُسِلِم()لَِكنه مطَاِبق ِلبعِض مقَاِصِد الشرِع اجلُمِليةِ  (

 )ِعند الضرورةِ 
)١(





) ِـِديقنِل الزكَقَتو (

)َةبوالت رِإنْ أَظْهو(
)٢()٣(

                                                                                       

. وال يف حملِّ حكٍم غريِِه يكون من جنسه       ، اعتبار جنسه وال عينه يف حمل احلكم املفروِض وقوع النزاِع فيه          
؛ إن هذه احلقيقة ليست مبانعة لدخول املناسب الغريب فإنه مل يثبت بالشرع شيء من ذلـك               : وقد يقال 

، جرد ترتب احلكم على وفقه فإنه مناسب مرسل      وألا تدل على أن ما ثبت اعتبار عينه يف عني احلكم مب           
وإمنا املناسب املرسل ما مل يثبت اعتبار عينه يف عني احلكم ، فإن ذلك هو املناسب الغريب ؛ وليس بصحيح

 .اهـ كالمه. إخل
فيكون قتل الترِس ؛ وقد جاء الشرع ذا كما يف أدلة وجوب اجلهاد وبذل النفوس الرتفاع سنام اإلسالم           )١(

؛ وذلك مالئم لتصرفات الشرع   ، ملا فيه من دفع املفسدة الكبرية بفعل املفسدة اليسرية        ) *. (من جنس هذا  
ألنه قد روعي فيه دفع املفسدة الكبرية بفعل املفسدة اليسرية كقطع اليد املتآكلة والفَصد واحلجامة لسالمة            

 .١٧٧ح حابس ص. اجلسد
 شققت عن   هالَّ( :لنحو؛ وبته ويحيلُ ما يف قلبه إىل من يعلم سريرته        ومن العلماء من يقبلُ ت    .  عند بعضهم  )٢(

 .١٧٨ح حابس ص. واملثال إمنا يراد للتفهيم ال للتحقيق، وهو املختار، وهو قول األكثر ، )سويداء قلبه
 .  هذا مذهب املنصور باهللا ومالك)٣(
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)٢١٤( 





)ِلنكَقَوِكهِ         ورِصي ِلتعت نطِْء ماِجِز ِعِن الولَى العكَاِح عِرِمي النحا ِبت (


)١(




) ذَِلك اهب٢()وأَش( )٣(
)و()وهوفراملَع  (

) )٤(ِباملَصاِلِح املُرسلَةِ (



                                                                                       

 .٢٦٧ شرح للسيد داود على املعيار ص. ولو عرف من نفسه أنه حيترز من املعصية وال حيوم حوهلا)١(
أربعا يف صـالة اجلنـازة اجتـهادا    ] وهو إبراهيم بن عبداهللا ملا مات أحد أصحابه[ كتكبري بعض أئمتنا  )٢(

، وتقدمي املصلحة العامة كاجلهاد على املصلحة اخلاصـة كـالقَود         ، واجتهاده األصلي أا مخس   ، للتأليف
رام لألرض أو لناحية يتعذر االنتقال منها وفسخ امرأة املفقود وفسخ من            وتناول سد الرمق عند تطبيق احل     

ملـا  ؛ واعتداد من انقطع حيضها ال لعارض معلوم باألشهر، عقد هلا وليان عقد أحدمها سابق لكنه مل يعلم     
 .٢٩٨فصول . لدفع من يأخذ كله؛ وأخذ نصف مال املسلم، يف التربص من الضرر

 .٧٣٠منهاج ص. نجنيقوذلك كرمي البغاة بامل )٣(
وهو ضرب من االجتهاد الذي ال أصل       ، واملصلحة املرسلة   ، واالستدالل املرسل ، ويسمى القياس املرسل   )٤(

ألنه جار  : قلت؟ ألنه ال أصل له معني    ؛ ما معىن تسميته قياسا مرسالً وليس بقياس      : فإن قلت . له معني حا  
 .١٦٨حابس ص.  ودفع املفاسدعلى القياس أي القاعدة حيث روعي فيه جلب املصاحل
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)٢١٥( 


) )١(واملَذْهب اعِتباره(

)و ( القسم الثاين)ُلساملَر بِريالغ () ِفي لَه ِظريا ال نم
 احلُكْم ألجِلِه كَأَنْ يقَالَ لَِكن العقْلَ يستحِسن    () الشرِع

  اتاِس البِرثَ      )٢(ِفي ِقيوِف ِلئَال تِضِه املَخرِتِه ِفي مجوِلز  :يارـِدِه    عِقيِض قَصِبن ض
 )ِرض ِبنِقيِض قَصِدِه فَلَـم يـورثِ      ِقياسا علَى القَاِتِل عمدا حيثُ عو     ؛  )٣(فَتورثُ

)٤(


)٥(





                                                                                       

.  مالئمةً لقواعد أصـوله    -٢.  أن تكون املصلحة غري مصادمة لنصوص الشرع       -١: بأربعة شروط  )١(
 . ٢٩٧فصول ص.  ال أصل هلا معني-٤.  خالصة عن معارض-٣

 .١٨٠ح حابس ص. وهو املُطَلِّق هلا طالقًا بائنا )٢(
قاله الفقيه محيد احمللي ، وهذا هو مذهب مالك  ، هذه احلادثة يف زمنه     وبذلك أفىت املنصور باهللا لَما وقعت        )٣(

وهو مذهب عثمان   ، وإىل توريثها ذهب حممد بن منصور املرادي ذكره يف اجلامع الكايف          . ونقلته من خطه  
من حواشـي   . وحكاه يف املنتهى عن عمر    ، رواه عنهما يف مسئلة طالق البدعة     ، ]٦٢حواشي الفصول   [

 .أساس الفصول
)٤(    وزجر عن الفعل احملـرم    ، فهذا له وجه مناسبة   ، كما منع القاتل من اإلرث    ،  فيحكم بإرث زوجة البات ،

ومل نر الشـرع   ، ولكن الشارع مل يعترب أن عدم إرث القاتل الستعجاله املرياث فيعارض بنقيض مقصوده            
 .٥٧٩، ٢/٥٧٨ح غ . فلم يكن مالئما جلنس تصرفاته؛ التفت إىل ذلك يف موضع آخر

 ١٨٠واجلامع الفعل احملرم لغرض فاسد ح حابس ص )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢١٦( 

)و (   القسم الثالث) لُ املَلِْغيس١(املُر( ()  صالن مادا صِإنْ كَانَ؛ مِسِه وِلِجن 
) داًء  ابِت() )٢(وِمكَِإيجاِب الص () نِظري ِفي الشرعِ  

) ِلَى املُظَاِهرع ()ِوِهحنو (
)وثُ هيح(

)   قِه الِعتلَيلُ عهسي نِمم ()ِرِه  ِزجةً ِفي زادي (
) ِعرِفي الش ودقْصِر مجالز س؛فَِإنَّ ِجن صالن لَِكن (

& yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èøt�öηx© È÷yèÎ/$tGtF ãΒ^]ادلــة٤: ا[
)    اِرِهِتبِمِن اع عنم() انه (


)فَأُلِْغي ( 

                                                                                       

 . املناسب امللغي:  يف بعض النسخ)١(
ملقصـود  ؛ وباجلملة فإجياب الصوم ابتداء على التعيني مناسب حتصيالً       ، إخل، كإجياب الصوم   : قوله )٢(

ومـع  ، لفهو مرس ؛ وال يترتب احلكم على وفقه    ، لكن مل يثبت اعتباره ال بنص وال إمجاع       ، الزجر
وقـد  . ومل يوجب الصوم ابتداء على التعيني يف حق أحدٍ    ، ذلك فقد عِلم أن الشارع مل يعتربه أصال       
صم شهرين متتابعني فـأُِنكَر  :  وقد جامع يف ار رمضان-روي أن بعض العلماء قال لبعض امللوك    

ومنـه جعـل    . يرتدعلو أمرته بإعتاق رقبة لسهل عليه بذل ماله يف شهوة فرجه فلم             : فقال، عليه
ومنـه  . دفعا للتتابع يف الطالق بعد أن تقرر كوا واحدة        ؛ ثالث تطليقات مل يتخللهن رجعة ثالثًا     

. ومنه وضع احلديث للترغيـب والترهيـب  . يف األذان ترغيبا يف اجلهاد) حي على خري العمل (ترك  
ومنـه  . ي أو شـفتيه أو أنفـه  ومنه قطع أذن املؤذ. ومنه الكفر إلسقاط املظامل والبينونة من الزوج     

فجنس الزجر والترغيب والترهيب والسعي يف براءة الذمة وحفظ         . الضرب بالتهمة إلخراج السرقة   
وقد روي أن   :  قوله ١٨٣ح حابس ص  . لكن مصادمة الدليل مينع من اعتبارها     ، العرض واملال معترب  

واملراد ببعض امللوك األمـري  ، ري هو حيىي بن حيىي بن كث : ٢/٥١٩بعض العلماء اخل قال يف ح الغاية        
  .١٠/٥٢٠وقد ذكر أنه أفىت بذلك يف سري أعالم النبالء يف ترمجته . عبدالرمحن بن احلكم األموي
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)٢١٧( 

)وهــذَاِن(
أما األول )١() اقًااتِف()حاِنمطَِّر(

   وأما الثاين)َلِق الِعلَّـةِ )٢(ِقيطُر ِمنو  (
)هب٣(الش( (


)  ِوهأَنْ ي وهةَ وباساملُن فصالو م (

) هعم ورد٤(ِبأَنْ ي( ( )امدعا وودجو احلُكْم)٥( (
                                                                                       

وما حيكى عن مالك من قبول املرسل على اإلطالق حىت إنـه  ،  وغريه ٢/٢٤٣كما حكاه ابن احلاجب    )١(
يقتضى أنه ال يقول بـرد      ؛ ري الكثِري للشر القليل شر كثري     ترك اخل : وقال. جوز قتل األقل إلصالح األكثر    

. وهو أصل يف القياس وحجـة ، ِمن املصاحل ما يشهد الشرع باعتباره    : وكالم الغزايل حيث قال   ، الغريب
ومنها ما مل يشهد لـه باالعتبـار وال    ، ومنها ما شهد ببطالنه كتعيني الصوم يف كفارة امللك وهو باطل            

إنه مردود اتفاقًا بني من ال : ولذا قال القرشي؛ ذا يف حمل النظر يقضي بأنه ال إمجاع على رده وه، باإلبطال
 .٢/٥٧٩ح غ . يكتفي مبجرد املناسبة

؛ اخلامس الشبه: إال أنه مل يقل؛ وتعرض ابن احلاجب له مبين على ذلك.  وغريه٤/٢٢٤ صرح به اآلمدي )٢(
 .٢/٢٤٤سعد . اليت ال كالم فيها هي األربعةإشارة إىل أن املسالك املعتربة 

ألنه وصف اعتربه الشـارع يف بعـض        ؛ والطردي من وجه آخر   ، من الشبه ملشاته للمناسب من وجه      )٣(
ألن الوصف إن عِلمـت     ؛ وهو واسطة بني املناسب والطردي    ، األحكام ومل تعلم مناسبته بالنظر إىل ذاته      

؛ وعرف الشبه باملناسب بالتبع   ، وإال فطردي ، لتفت إليه الشارع فشبِهي   وإال فإن ا  ، مناسبته لذاته فمناسب  
 .٢/٥٨٢ح غ . وعرف أيضا مبا يوهم املناسبة وليس مبناسب، ألن ما بالغري تابع ملا بالذات

يف كالم املصنف رمحه اهللا تعاىل ما يشعر بأن اإليهام مسلك إىل العلة على طريقة أن يكون الدوران سببا                    )٤(
قال ) *. (١٨٧حابس ص . وأن يكون مبجرده مسلكًا   ،  حصوله فحسب دون أن يكون غريه طريقًا إليه        يف

ثبـوت  : فالطرد مصدر مبعىن اإلطراِد وهو   : الثالث الطرد والعكس  : ٦٣١ وحواشيه ص  ٣٠١يف الفصول   
، وصـف والعكس مصدر مبعىن االنعكاس انتفاؤه عن احلكم عند انتفائه أي ال        ، احلكم عند ثبوت الوصف   

فإنه حيث يكون خاليا يكون حالالً وحيث تنتفي عنه احلالوة وخيرج إىل الشـك              ؛ كاحلالوة يف العصري  
فأما الطرد وحده فهو من     ... واحلكم دائرا ، والعلةُ مدارا   ، ويسمى الطرد والعكس الدوران   ، يكون حراما 

 .رد والعكس على العلية بنفسهأي الط، واختلف يف داللته. وال سيما الطرد املطلق، الطرق الفاسدة
 ، ومل أَر أحدا فعل هكذا، وأنت خبري بأن املصنف رمحه اهللا تعاىل مجع بني الشبه والدوران يف حد واحد )٥(
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)٢١٨( 

)ِهاِرِع ِإلَيالِتفَاِت الش عم (
)١(

)٢(
)  حِل ِفي تأْيٍ   كَالكَيلَى رِل عفَاضِرِمي الت ( )٣(



)و () قَالَ ِفيي()ِجِسطِْهِري الن٤(ت((

) لَه نيعتي()ِثاملَاُءِة احلَداركَطَه (
                                                                                       

وجعل اإلمـام   . وصاحب الفصول جعلهما مثالني للشبه غري مقيد      . وجعل املثالني للشبه الثابت بالدوران    
فأما باعتبار التسمية فال . وجعل ابن احلاجب الطهارة مثاال للشبه. وراناملهدي عليه السالم الكيل مثاال للد

وقد ذكر غري واحد من العلماء أن الدوران من املسـالك           ، مرية يف أن أصحابنا يسمون الدوران بالشبه        
إنه ال غرابة من جهة     : نعم قد يقال  . فالغرابة فيما ذكره املصنف من جهة اجلمع والقصر       ، الشبهية كما مر  

اجلمع ملا مر عن سعد الدين صرحيا وهو ظاهر كالم ابن احلاجب أن علية الشبه ال ثبوت هلا إال بشيء من              
وأما من جهة القصر فلعله يريد أنه إمنا يضعف الشبه حيث يثبت بالدوران ال بغـريه مـن أي                   ، املسالك
 .١٨٩ابس صح ح. غري أن أخذ هذا املعىن من عبارة املؤلف ال خيلو عن بعٍد، املسالك

 .ح حابس. وال صاعني حنطةً بصاع، ال صاعني مترا بصاع: يف قوله. ألنه قد التفت الشارع إليه )١(
وإال ؛ املناسبةإال أنه ال يثبت مبجرد      ؛ وقد تنازع يف إفادته الظن فيحتاج إىل إثباته بشيء من مسالك العلية            )٢(

 .٢/٢٤٤سعد على العضد . نهما من التقابلا إىل كونه مناسبا مع ما بييخلرج عن كونه شبِه
وعنـد الشـافعي   ، وهم أئمتنا عليهم السالم فإم جيعلون العلة يف حترمي التفاضل اتفاق اجلنس والتقدير               )٣(

وإمنا ، فإن التعليل ذه العلل كلها مل يثبت بنص وال إمجاع     ، وعند مالك اجلنس واالقتيات   ، اجلنس والطعم 
قد نص : فإن قيل: والعلة شبهية قال يف حواشي الفصول: قالوا. م معها وجودا وعدماثبت بكونه دار احلك

وهذا يقضي أن علة الربا ، وكل على أصله، علماء الفقه من أئمتكم وغريهم على أن علة التحرمي منبه عليها
 بالنظر إىل مادـا ال      إمنا أرادوا أا شبهية   : قلت؟ فكيف مثلوا ا واختاروها يف الشبهية     ، مؤثرة ال شبهية  

 .١٨٤حابس ص. بالنظر إىل األمر اخلارجي
والشبهية وصف يوهم املناسبة ليس مبـؤثر وال مناسـب          ) فصل) (*. (عند حماولة إحلاقه بطهارة احلدث     )٤(

طهارة تراد  : ومثال الشبه أن يقال يف إزالة اخلبث      : ٢/٥٨٢قال يف شرح الغاية     . كالكيل والطهارة ، عقلي
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)٢١٩( 

)   امهِن كُلٍّ ِمناِمِع كَوِبج () ادرةً تارطَه
) املَاُء كَطَهارِة احلَدثِ  () ِللصالِة فَيتعين لَها  











)ِبيهن١(ت(  ا االعأَمو   اتاضرت(

)٢() فَال يِليق ِإيرادها ِبهذَا املُختصِر(
)قبا سم قَنأَت نمو( 


                                                                                       

، تعني املاء هلا كطهارة احلدث فإن املناسبة بني كوا طهارة تراد للقربة وبني تعيني املاء غري ظاهرة             للقربة في 
وقد ، ولكن إذا تعني وصف من بني أوصاف املنصوص اللتفات الشارع إليه دون غريه يتوهم أنه مناسب               

الثاين يف تعيني املاء كما يف الصالة والشارع اعترب . وطهارة تراد للقربة، اجتمع يف إزالة اخلبث كوا قلعا له
ومل يعترب األول يف شيء من      ، أي إذا كانت الطهارة للحدث    ، والطواف ومس املصحف اعتبارا يف اجلملة     

 .فكان احلكم بإلغاء غري املعترب أنسب من احلكم بالغاء املعترب؛ الصور
وهي يف النسخة اليت شرح     ، ذا التنبيه  االعتراضات مذكورة فيما اطلعت عليه من نسخ املنت وليس فيها ه           )١(

 .من خط السيد حممد بن مفضل. واهللا أعلم، عليها حابس 
 فهي من علم اجلدل فينبغي أن تفرد بالنظر وال متتزج باألصول اليت مقصـودها  ١٩٠يف شرح حابس ص   )٢(

بغي وصفها بقلة ال ين] ٣٩٥القسطاس [وقال اإلمام احلسن عليه السالم ، تذليل طرق االجتهاد للمجتهدين
 .اجلدوى فإنه يدور على فهمها قطب التحقيق
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)٢٢٠( 

) جتحي ١(لَم(  اعٍ    ؛ ِإلَى ِذكِْرهنةٌ ِإلَى ماِجعر ِإذْ ِهي)٢( ، ٍةضارعم أو)؛ ))٣


)را حمِإنوتر ()ِةاظَرنِللْم (



)٤(

)وهو طلب بيان معىن اللفظ)٥( االستفسار :األول(
)٦(

)الُثَِمه(
                                                                                       

ألنه طلب بيان معىن اللفظ اخلفي يف دليل املعلل ؛ إال االستفسار أي طلب التفسري فال يؤول إىل شيء منها )١(
 .٢/٥٩١ح غ . وذلك أمر خارج عما ذكر

أو منع كون احلكـم مـا   ،  الفرعأو منع وجودها يف األصل أو يف   ،  أي منع كون العلة ما ذكره القائس       )٢(
 .١٩٠حابس ص. ذكره

 وإال  )*(. ٢/٥٨٧هامش ح غ    . وإذا مل ترجع إىل هذين النوعني مل يقبل       . ويربزها املعترض ، بعلة أخرى  )٣(
وذلك متوقف على صحة مقدماتـه ليصـلح        ، وذلك ألن غرض املستدل إثبات مدعاة بدليله      ؛ مل تسمع 
وغرض املعترض هدم شهادة دليل ،  لتنفذ شهادته فيثبت احلكم حينئذ  وعلى سالمته عن املعارض   ، للشهادة

أو هدم نفـاذ شـهادته   ، أو طلب الدليل عليها، املستدل وذلك بالقدح يف صحته مبنع مقدمة من مقدماته  
باملعارضة مبا يقاومها ومينع ثبوت حكمها فما ال يكون من القبيلني فال تعلق له مبقصود االعتـراض فـال         

 .يعول عليه وال يشتغل باجلواب عنهيسمع وال 
بعضها عام الورود على كل :  سبعة أنواع تشتمل على ثالثة وعشرين صنفا   ٢/٥٩١وجعلها شارح الغاية     )٤(

، وبعضها على كل قياس ملنع وجود العلة أو عليتها واملعارضة يف الفـرع         ، كاالستفسار والتقسيم ، مقدمة
 .وبعضها خاص ببعض

وعلـى  ، وأنت تعلم أنه يرد على تقرير املُدِعي، كالم أول كل شيء وهو واحد ليس إال      وقدم ألن فهم ال    )٥(
 .٢٩٦قسطاس ص. وعلى مجيع األدلة فال سؤال أعم منه، مجيع املقدمات

ولذلك قال القاضي ما ؛ إذ يأيت يف كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل؛ وإال فهو تعنت مفوت لفائدة املناظرة )٦(
 .٢/٢٥٨عضد . امميكن فيه االستفه

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٢١( 


)١(


)٢(



)٣(


)٤()٥ (

                                                                                       

 .وإن مل يكن راغبا ألجل اإلكراه )١(
ويف . وضم اهلمزة لغـة فيـه     : قال فيه ، بكسر اهلمزة وتشديد الياء مفتوحة ذكره يف ديوان األدب        : إيل )٢(

. الذكر من األوعال  : اإليلُ: والديوان. ٤/٣٢وتاج العروس   ، ١١/٣٥ولسان العرب   ، ٢/١٥٣الصحاح  
 .٣/٢٣١ولسان العرب ، ١/٢٣٧من الصحاح . الذئب: السيد. يسة املقتولةمل يسبق الفر: مل يرض

قـال  . وجوابه بظهوره يف املقصود بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسريه           : ٢/٢٥٨ وعبارة املنتهى  )٣(
وجواب املستدل بعد بيان املعترض اإلمجال بأن يبني ظهور اللفظ يف مقصوده            : األصفهاين يف شرحه عليه   

أو ،  مقصود املستدل بالنقل عن أهل اللغة أو بعرف أو شرع أو اصطالح أو بقرائن موجودة مع اللفظ                 أي
وأما جواب الغرابة فببيان شهرة اللفظ بني أهل : مث قال. بأن يفسر اللفظ مبا هو مقصوده إن عجز عن ذلك

 .ة املستدل باللفظومل يذكر املصنف بيان الغرابة من جهة املعترض وال جواا من جه. االصطالح
4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ &: كما لو استدل بقوله تعاىل     )٤( ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3̂ ]فإنه يقال للوطء   ، ما النكاح :  فقيل له  ]٢٣٠: البقرة

أو يف العقد هلجر احلقيقة     ، هو ظاهر يف الوطء النتفاء احلقيقة الشرعية      : وللعقد شرعا؟ فيقول املستدل   ، لغة
وعلى هذه التقادير فقد ، فقرينة اإلسناد إىل املرأة تعني العقد     ؛ مبعىن الوطء ال يسند إىل املرأة     أو ألنه   ، اللُّغوية

وقرينة اإلسناد إىل املرأة تعني أحدها وإن مل يكن كافيا          : وكذا يكفي يف دفع اإلمجال لو قال      . منع اإلمجال 
 .٢٩٧قسطاس ص. يف مقصود املستدل

ألنه قال فيه يف مثال الغرابة أن يقول ؛ هذا على ما يف العضد. ٢/٢٥٩ عضد.  كما يف مسألة الكلب املعلم)٥(
 .إخل. إيلٌ مل يرض: يف الكلب املعلم الذي يأكل من صيده
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)٢٢٢( 

)١(املثال األول
 املثال الثاين

)٢()٣(


)لِقياِس ِللْـنص  فَساد االعتِِباِر وهو مخالَفَةُ ا    : )٤(االعتراض الثاين  (
)٥()ِمثَالُه (

)٦(


&Ÿωuρ (#θ è=à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ì�x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™$# «!$# Ïµ ø‹n=tã^ ]١٢١: األنعام[
)٨()٧(وجوابه

                                                                                       

فيخرج عما وضعت له املناظرة من إظهار       ) *. (٢/٥٩٣ح غ   . لغة أو عرفا ال بكل شيء لئال يصري لعبا         )١(
 .٢٩٨قسطاس ص. احلق

 .واهللا أعلم، فيتعني على املستدل قبوله ، إذ ال يعوق املستدل عن مطلوبه؛ تفسار ليس باعتراضوال خيفى أن االس )٢(
ذكـر  . ألن املطالبة ترجع إىل املنازعة يف حصول شرط وهو صحة العلية كما ذكره يف املنهاج  ؛ فيه خفاء  )٣(

 .٧٤٧باملعىن ص
لة فإن منع حملية تلك املسأ، ابال لهال للقياس وق  وهو باعتبار كون املدعى حم    ، النوع الثاين من االعتراضات      )٤(

فكان صنفني أوهلما فساد ، وإن مِنع حمليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع، ملطلق القياس فهو فساد االعتبار
 .٢/٥٩٣ح غ . االعتبار

 .٢٥٩/ ٢سعد .  لكونه على اهليئة الصاحلة العتباره يف ترتيب احلكم عليه)٥(
ذبح من أهله كذبح ناسـي  : مثال ذلك أن يقول يف ذَبح تارك التسمية عمدا   ، ٢٩٩طاس ص  عبارة القس  )٦(

 .وكذا يف غريه. التسمية
أو غري  ، أو تكذيب شيخه  ، أو ضبط ، ألن راويه ضعيف خللل يف عدالته     ؛ أو يف روايته قدح   ، بأنه موقوف  )٧(

 .٢/٥٩٣ح غ . ذلك
 .كمنع عموم أو مفهوم أو كدعوى إمجال )٨(
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)٢٢٣( 

)١()٢(



)٣(





#

)٤()٥ (
                                                                                       

 .٥٩٣/ ٢ح غ . ويدعى أن املراد به غري ظاهره بدليل يرجحه، أن يسلم ظهورهب )١(
 .٢٢٩/ ٢عضد . لتخصيص أو جماز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر )٢(
مع القطع بوجود العلة يف الفرع عند مـن  ، أو ثبوت حكم أصله بنص أقوى ، إما خبصوصه وعموم النص    )٣(

أن :  السـادس  ٢٩٨قال يف القسطاس ص   ، ثبوت حكم أصله إخل   أو  : قوله، ٢/٥٩٤ح غ   . ذهب إليهما 
يبني أن قياسه مما جيب ترجيحه على النص إما ألنه أخص من النص فيقدم ملا مر من ختصـيص الـنص                     

 .وإما ألنه مما يثبت حكم أصله بنص أقوى مع القطع، بالقياس
 .٩/٢٤٠) اسم اهللا على قلب كل مسلم: (السنن الكربى بلفظ )٤(
أو يرجح قياسه بكونه قياسا على الناسي املخرج عن هذا النص باإلمجاع للعلـة              : ٢/٥٩٥ح الغاية   يف   )٥(

وفرق السائل بـأن    . وقد سبق أن مثل هذا القياس يرجح على النص        . املذكورة املوجودة يف الفرع قطعا    
اهللا تعاىل مـن أن  العامد مقصر والناسي معذور خيرجه عن فساد االعتبار إىل املعارضة ملا سيجيء إن شاء             

أو يف الفرع هو مانع فيكون معارضة       ، إما يف األصل هو شرط فيكون معارضة فيه       : الفرق إبداء خصوصية  
حديث اسم اهللا ) فائدة. (االنتقال واالعتراف بصحة اعتباره ألن املعارضة بعد ذلك   : فيه فيوقعه يف فسادين   

وقد ،  من طريق مروان بن سامل اجلزري ٤/٢٩٥ والدارقطين ٦/٣٨٥رواه ابن عدي ، على فم كل مسلم 
إذا قال املستدل ذلك فهل للمعترض أن يبدى بني         :  فإن قيل  ٢٩٠وعبارة القسطاس ص  ) *. (رمي بالوضع 

قصد الترك فكان مقصرا خبالف الناسي      : فيقول العامد ، العامد والناسي فرقا دفعا لكون القياس مما تقدم         
وهو سؤال آخر فيلزم ، نه من املعارضة ملا سيجيء ال من فساد االعتبارأل؛ ليس له ذلك: قلنا؟ ، فإنه معذور

 .ألن املعارضة بعد ذلك؛ فساد االنتقال واالعتراف بصحة اعتباره
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)٢٢٤( 




) )١(فَساد الوضعِ : لثالثاالعتراض ا ( 
)اِصلُهحو(

)٢(






وجوابه





)منع: االعتراض الرابع (
) ِلكِْم األصح(

                                                                                       

سـعد  . ٤/٥٢الظاهر أنه أخص من فساد االعتبار من وجه ال مطلقا على ما هو ظاهر كالم اآلمـدي                  )١(
يف نقيض احلكم الذي هو فساد الوضع       ) العلة(اعتبارها  إذ قد جيتمع ثبوت     . قوله إنه أخص اخل   . ٢/٢٦٠

أي انفراد ثبوت اعتبارها    ، وال خيفى األمران اآلخران   ، مع معارضة نص أو إمجاع الذي هو فساد االعتبار        
 .٤/١٤٥حترير مع شرحه . وبالعكس، يف نقيض احلكم عن كون القياس معارضا بالنص أو اإلمجاع

أي ، بدالالنقيضان وإال مل يكن مؤثرا يف أحدمها بثبوت كل من النقيضني معه والوصف الواحد ال يثبت به )٢(
  .٢/٢٦٠سعد . فلو فرض ثبوما للزم انتفاؤمها؛ ألن ثبوت كل يستلزم انتفاء اآلخر، مع الوصف بدال عن اآلخر
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)٢٢٥( 


)١(

)٢()مثاله أَنْ يقُولَ املُستِدل   (
) ِرِزياِخلن اغَ   ِجلْدبلُ الدقْبظَِة كَالْكَلْبِ  ؛  ال يِلياِسِة الغجقُـولَ  ، ِللْنفَي

  ِرضتالكَلِْب      : املُع أَنْ ِجلْد لِّمسال ن قْباغَ لُال يبالد ( ،
)وجهقَِإِب: وابِليِلامِة الد( 


)٣(


) اخلامس االعتراض : قِْسـيم٤( ) الت(

) وعنما م مهدحأَ :ونَ الَّلفْظُ متردداً بني أمرينِ    كُأن ي : وحِقيقَته(


                                                                                       

قُدر ؛  حكم آخر شرعيألنه انتقال إىل؛ وذهب البعض إىل أن هذا املنع قطع للمستدل فال يمكَّن من إثباته )١(
والصحيح أنه ال ينقطع إال بالعجز عن إقامة . فقد ظفر السائل بأقصى مرامه ؛ الكالم فيه كالكالم يف األول    

 الواجب  ألن؛ وصف طردي غري مؤثر يف عدم التمكني      وكونه انتقل إىل حكم شرعي كاألول جمرد        . الدليل
على أن مقدماته رمبا تكون أقل بأن     ، مقدماته أو قلت  كثرت  : على ملتزم أمر إثبات ما يتوقف عليه غرضه       

 .حينئذ قدر الكالم فيه كالكالم يف األولفال يكون . ٢/٥٩٧ح غ . تثبت باإلمجاع أو بالنص اجللي الواضح
 .  أي عدم طهارته به)٢(
علل دليال على ألن اشتغاله مبا أقامه امل؛ ينقطع: وقيل.  وذلك بصحة كل مقدمة من مقدماته وهو معىن املنع)٣(

إذ ال حيصل إال به طال الزمان أو ؛ ال نسلم: قلنا. ورمبا يفوته، املقدمة املمنوعة اشتغال باخلارج عن املقصود
 .٢/٥٩٨ح غ . قصر

وهو عام الورود يف مجيع املقدمات وإمنا خص ذكره ذا النوع لتقدمه على سائر األنواع اليت يصح وروده       )٤(
 . ٥٩٨/ ٢شرح الغاية .  اللفظ املستويني يف ظاهر النظرفيها وهو منع أحد حمتملي
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)٢٢٦( 

)١(
)٢() َقُولِمثَالُه أنْ ي ()يف ()  ِِح احلَاِضـرـِحيِإذَا الص 

ذَّرع٣()ت( )املآُء ()   ِفي ببالس دجو
ـ ع املُولُقُيفَ()مِر املآِء فَساغَ له التيمجواِز التيمِم ِبتعذُّ  ِرتض(

) فَِره ِفي السذُّرعأو ت
والثاين)وعنملُ مواَأل؟ واملَرِض







                                                                                       

وقد منع قوم من قبول هذا السؤال ألن إبطال أحد حمتملي كالم املستدل ال يكون إبطاال لكـالم                   )١(
إذ بإبطال أحد حمتملي كالمه يتعني      ؛ واملختار قبوله . إذ لعل ذلك احملتمل غري مراد املستدل      ؛ املستدل

 ال يتيسر للمستدل تتميم دليله بسبب إبطال أحد حمتملي كالمه فله مـدخل يف    ورمبا، مراد املستدل 
 .٣٠١قسطاس ص. هدم الدليل والتضييق على املستدل

التـراب  : (#قولـه   : مثل، وذلك بإقامة الدليل على اإلطالق    ) *. ( أي من غري تقسيم كما مر      )٢(
، ]٣٢٨البخاري  ) [هوراجعلت يل األرض مسجدا وط    : (#وقوله  ). كافيك ولو إىل عشر حجج    

: وظاهر ذلك العموم وغري بعيد أن تكون اآلية خارجة خمرج األغلب كالصـفة يف قولـه تعـاىل                 
&ãΝ à6ç6 Í× ¯≈t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àfãm ^ ]مع أن قوله تعاىل   ، ]٢٣: النساء :&÷ρ r& u !$y_ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$tóø9$# 
÷ρ r& ãΛäó¡yϑ≈s9 u !$|¡ÏiΨ9$# ^]  إال أن تكون أو مبعىن الواو فال حجة       ، عامة فيشمل احلاضر الصحيح   ] ٤٣: النسـاء

 .من حاشية املصنف. فيحقق
وجد سبب جـواز  : مثاله أن يقال يف الصحيح احلاضر إذا فقد املاء        : لفظ املنت املصحح  :  يف نسخة  )٣(

املاء مطلقـا سـبب جلـواز    أتريد أن تعذر : فيقول املعترض. فيجوز التيمم، التيمم وهو تعذر املاء    
 .وجوابه مثله بإقامة الدليل على اإلطالق. أو تعذره يف السفر أو املرض؟ فاألول ممنوع؟ التيمم
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)٢٢٧( 

)١(
)٢(

) اِدسالس ـلِ      :  )٣(االعتراضعى ِعلَّةً ِفي األصوِد املُدجو عنم(،


)ِمثَالُه :(


 






 )٤(

)٥(
                                                                                       

ويكفي املستدلَّ أن األصل عدم . إمنا بيان كونه مانعا على املعترض. ٣٠٢قسطاس ص. أي بيان عدم املانع )١(
 .١٩٨حابس ص. املانع

 .٥٩٩/ ٢ح غ باملعىن . فكان بيان املانعة على السائل، ويكفيه أن األصل عدم املانع. وقد أفاد دليله الظن )٢(
وهو عشـرة   ، وعلته كذا : النوع الرابع من االعتراضات وهو الوارد على املقدمة القائلة        :  يف شرح الغاية   )٣(

ا بنفي العلية وهذا إم، إما يف وجوده أو يف عليته       : ألن القدح يف كون الوصف علة حلكم األصل       ؛ أصناف
اإلفضـاء إىل  : والالزم املختص باملناسبة أربعة. وإما بنفي الزمها، أو ببيان عدم التأثري ، صرحيا باملنع ارد  

 االطـراد  إما: وغري املختص. سؤالفنفي كل واحد   ، واالنضباط، والظهور، وعدم املفسدة املعارضة  ، املصلحة
را سؤال؛ وإما عدم املعارضة مبعىن آخر، ضوبدونه نق، فنفيه بعد إلغاء قيٍد كَس٢/٥٩٩ح غ . فثبو. 

فيقـول  ، وجوابه إثبات وجوده مبا هو طريقه من حس أو عقل أو شـرع            : ٢/٥٩٩وعبارة شرح الغاية    )٤(
 .لتحرميه؛ أو عدوان شرعا، هو قتل حسا وعمد عقالً بأماراته: املستدل

 .  كوضع اجلارح يف املقتل)٥(
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)٢٢٨( 

)١(


)االعتراض السابع (
)٢(

)٣(



)٤()مثاله (

) َّأن لِّمسال ن()كون() زيراِخلن (
) اعبولُوِغِه س لُ اإلنآُء ِمنسغه. يابوجاملستدلُ ِع: و لِّأنْ يثبتِف ةَيصالو 
)ِبأحِد طُرِقها

)لثامناالعتراض ا (


                                                                                       

)١( ا عند أهل الشرعوهو أن اخلنزير جنس يغسل منه اإلناء سبع. 
ـ            )٢( قال العضد  ) *. (من حواشي املنت  .  كل قياس ال يكون الوصف جممعا عليه وال اتفق عليه اخلصمان اه

ولتشعب مسالك العلة فتتعدد طرق االنفصـال  ، ما تكون قطعيةإذ العلية قَلَّ؛ ومه يف األقيسة لعم: ٢/٢٦٣
ومن استقرأ ، فيطول القال والقيل فيه ما ال يطول يف غريه، هما أحباث متفق عليهاوعلى كل واحد من، عنها

فإن كثريا  ، خبالف حكم األصل ووجود العلة فيه     ، ما تكون قطعية إخل     قل: قوله. انتهى باملعىن . لمهذلك ع 
 وجود العلـة    ألن؛ إن جمرد العموم ال يصلح دليالً على كونه أعظم        : وذا يندفع ما قيل   . ما يكون قطعيا  

 .٢/٢٦٣سعد بلفظه . وحكم األصل كذلك
، وإذا ثبت مد عاه فال يكلف إثبات مامل يدعـه  ، القياس حده إحلاق فرع بأصل جبامع وقد حصل       :  قالوا )٣(

وهذا القيد معترب يف حد القياس      ، ال نسلم أن حده ذلك بل هو إحلاق فرع بأصل جبامع يظن صحته            : قلنا
 .٣٠٣سطاس صق. اتفاقا ومل يوجد

 . وهو معلوم من ذكر الطرق الصحيحة للعلة، يف احلد )٤(
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)٢٢٩( 


)١(

)٢(
مثال األول 







 ومثال الثاين





)٣(
 ومثال الثالث:




                                                                                       

 .٣٠٦قسطاس ص.  بناء على أن التأثري مستلزم لالطراد)١(
وكل ) *. (٢/٢٦٦عضد . وخصوا كل قسم باسم متييزا لبعضها عن بعض وتسهيالً للعبارة عنها باختصار )٢(

 .٣٠٦قسطاس ص.  كان أقوى يف إبطال العليةفلهذا؛ واحد من هذه األقسام األربعة أخص مما بعده
ملا تبني أن شرط العلة الظهور واالنضباط أو        ؛ أو ببيان عدم انضباطه   ،  إما ببيان خفاء الوصف املعارض به      )٣(

 .حنو ذلك
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)٢٣٠( 

)١(


)٢(
الرابعومثال  

)٣(





)٤(





                                                                                       

 . إمنا زدت قَيد دار احلرب ليكون إمجاعا وحنو ذلك: فللمستدل أن جييب )١(
 .لة وهو كونه يف دار احلرب إذا املطالبة عن تأثري جزء الع)٢(
وهو جمرد تزويج املرأة نفسها من غـري اعتبـار          ، فمرجعه إىل معارضة كونه من غري كفؤ بوصف آخر           )٣(

زوجت نفسها أي من    : وباجلملة ينبغي أن يكون املراد بقوله     : مث قال . ٢/٢٦٦ح سعد   . الكفاءة وعدمها 
ك يف الوصف وإن مل يكن يف املنت والشرح إشـعار   ليتحقق االشترا ؛ غري كفؤ على ما صرح به يف املنتهى       

ليتحقق املغايرة بـني األصـل   ؛ وأن يكون كما لو زوجت من غري كفؤ على لفظ املبين للمفعول          . بذلك
كما إذا زوجت نفسها من غـري       ، ويف بعض الشروح أن املراد زوجت نفسها مطلقًا فال يصح         ، والفرع

سعد . بل مع قيد كونه من غري كفؤ،  األصل تزوجيها نفسها مطلقًا كفؤ واالعتراض عليه أن ليس املؤثر يف
وال خيفى رجوعه إىل الثالـث      ، ليتأمل يف كالم الشارح فلعله قد بىن كالمه على املثالني         : أقول. ٢/٢٦٦

 .وهو عدم تأثري قيد منه
 .فتأمل، بناء على أن املراد كما لو زوجت نفسها من غري كفؤ )٤(
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)٢٣١( 

)١(


) الت االعتراضـودِ  : )٢(اِسعآِء احلُكِْم إىل املقْصيف إفْض ح٣( )القَد( ،
)٤(


)٥(








                                                                                       

وتزوجيها نفسها من غـري كفـؤ       .  مرئي عورض بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم         فإن كونه غري   )١(
 .٢/٦٠٤ح غ . واملطلق غري املقيد، عورض بتزوجيها نفسها مطلقا

 .ب، ٩٣فواصل . وهذا االعتراض والثالثة اليت بعده ختتص باملناسبة )٢(
: فاألوىل أن يقال. ٢/٢٦٧ا ذكره السعد اإلفضاء إىل املقصود من شروط الوصف املناسب ال احلكم كم         )٣(

، ٢/٢٦٧لفظ العضد) *. (وهو هكذا يف نسخة املنت اليت ذكر فيها االعتراضات . القدح يف إفضاء املناسب   
قـال  . ومما خيتص باملناسب من االعتراضات القدح يف إفضائه إىل املصلحة املقصودة من شرع احلكم له              

لكن املذكور فيما ،  إفضائه للحكم على ما هو صريح عبارة املنتالظاهر أن الضمري أي يف: ٢/٢٦٧السعد 
، وقد عرفت أن يف هذا املقام تسـاحما     ، سبق أن اإلفضاء إىل املصلحة إمنا هو من شروط الوصف املناسب          
، صريح عبارة املنت  : اهـ مع زيادة قوله   . وأن املفضي إىل املصلحة هو شرعية ذلك احلكم كالتحرمي مثال         

 .ألن عبارته يف إفضاء احلكم إىل املقصود وقد نقلها الشارح؛ املنتهىيعين خمتصر 
، القدح يف إفضاء املناسـبة اخل : أعين قوله،  وعبارته كعبارة الكتاب  ٣٠٨ثابت يف القسطاس ص   : لفظ له  )٤(

 .وثابت أيضا يف بعض نسخ هذا الكتاب والوجه ظاهر
 . على املختصرأصفهاين. بني الصهر وبني من حترم عليه بالصهارة )٥(
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)٢٣٢( 


#)١(

 
 

 
 


. 

) اِشرالع االعتراض :حةِ  )٢(القَدباسيف املُن  (



                                                                                       

. مل أجده : وقال العراقي . ذكره الغزايل يف اإلحياء   .  هو أثر موقوف على عمر بن اخلطاب فينظر يف رفعه          )١(
 .٢١١٥وذكره العجلوين يف كشف اخلفاء رقم 

وجد :  ومثاله أن يقال إذا أريد االستدالل بالقياس على ثبوت فسخ الس على فرض عدم ثبوت النص فيه)٢(
دفع الضرر : فيقول املعترض؛ كالفسخ خبيار الشرط، خ وهو دفع ضرر احملتاج إليه فيثبت الفسخسبب الفس

فال يصح تعدى احلكم مع تكامل شروط العلة      ، وهي مساوية لتلك املصلحة   ، معارض مبفسدة ضرر اآلخر   
نص وهـو   ويتعني وقف احلكم على ما ثبت بال      ، حيث اخنرمت املصلحة باملفسدة بالنظر إىل ظن اتهد         

إذ احلكم الشرعي الثابت بالنص جيب قبوله سواء ظهر رجحان املصلحة أو مل تظهر املصلحة ؛ خيار الشرط
: وإمنا عدلنا يف املثال إىل ما تراه وقررناه مبا ذكرناه ليندفع ما قيل            ، كالغسل من جناسة الكلب سبعا    ، أصال

واملصلحة واملفسدة إمنا ينشئان منه ؛ ت احلكم الشرعيإن القائس باملناسبة إمنا يستخرج العلة املناسبة بعد ثبو
فما معىن إبطال علية املناسبة باستلزام املفسدة بعد ثبوت احلكم الشرعي؟ وال بد له من مناسبة ، ال من العلة

وتوضيح ما أردناه أن احلكم الشرعي وإن       . وإال لزم التعبد ال ملرجح أصال وهو حتكم ال جيوز من احلكيم           
لكـن  ، سدة راجحة أو مساوية يف ظن اتهد فال يلزم منه انتفاء مصلحة راجحة يف نفس األمر    استلزم مف 

ويتوجه االعتراض  ، تلك املفسدة اليت ظهرت يف ظن اتهد متنع من تعدي احلكم إىل غري ما ثبت بالنص               
ر إىل ظن اتهد مع إرادته فظهر لك معىن إبطال علة املناسبة باستلزام املفسدة بالنظ؛ عليها باالخنرام املذكور

 .ب، ٩٣ص. فواصل. تعدي احلكم
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)٢٣٣( 

)١(



)٢(

)٣(






)مثال(







)٤(
                                                                                       

. وذلك بلزوم التعبد احملض أي اخلالص عن املصلحة لوال اعتبار املصلحة وقد أبطلناه: ٢/٢٦٧قال العضد  )١(
أو ، إما تفضال عند األشاعرة: حيث ذكرنا أن األحكام تشتمل على املصاحل،  أي التعبد٢/٢٦٧قال السعد 
 .اهـ باملعىن.  املعتزلةوجوبا عند

 . بالقياس على ولدها العاقل أي الذي قد استغىن عنها بنفسهأي )٢(
 .١/٥٦القضاعي ، مسند الشهاب). الرضاع يغري الطباع: (# لقوله )٣(
كإجياد الولد وكف   : تفوت مصاحل : فيقال، ملا فيه من تزكية النفس    ؛ التخلي للعبادة أفضل  :  وكذا لو قيل   )٤(

 فريجح األول بأن مصلحة العبادة حلفظ الدين وهذا حلفظ النفس أو النوع واحلق أن ،  الشهوة النظر وكسر
= 
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)٢٣٤( 

): االعتراض احلادي عشر(












 

)١(): ين عشر االعتراض الثا (
)مثاله(





                                                                                       

 .٢/٦٠٦ح غ . فيه املصلحتني إلفضائه إىل ترك املنهي وهو أرجح من العبادة
مثل احلرج واملشقة معلوم أما ليسا : قوله. ٢/٣٦٨عضد .  كاحلكم واملصاحل مثل احلرج واملشقة والزجر )١(

بل املراد أن قصر الصالة يف مظان احلرج واملشقة حكمة ومصلحة مث الظاهر أن ليس ، احلكم واملصاحل من 
سـعد  . من غري تعـرض للحـرج  ، أي العضد كاملشقة بالسفر: ولذا قال؛ بني احلرج واملشقة كثري فرق   

بـاألحوال  وختتلـف   ، فإا أمور ذوات مراتب غري حمصورة وال متميزة         ، كاحلكم اخل : قوله. ٢/٣٦٨
  .٣٥٩وقسطاس ص، ٢/٣٦٨عضد . واألشخاص واألزمان فال ميكن تعيني القدر املقصود منها
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)٢٣٥( 


)١( 

)  االعتراض الثالث عشر:(



)٢()٣(


                                                                                       

ليتم اإلبطال للدليل وقد مكِّن     ؛  واألصح أن للسائل إثباته مطلقا بأن يستدل على وجوده بعد املنع أو قبله             )١(
ال : وقيـل . وفيه منع سلف  ، دالللالنتقال إىل االست  ؛ ال يكون له ذلك   : وقيل، منه فليمكن من متمماته     

يكون له اإلثبات يف الشرعي يعين حيث يكون الوصف املعلل به حكما شرعيا لظهوره أي لظهور االنتقال 
لظهور كونه  ؛ فإن له إقامة الدليل على وجوده يف صورة النقض        ؛ خبالف ما إذا مل يكن حكما شرعيا      ، فيه

ليس له ذلك ما وجد له يف القدح طريقـا أوىل مـن             :  وقيل .ال انتقاال إىل مطلوب آخر    ، تتميما ملطلوبه 
فإذا وجد األحسـن مل     ، ألن غصب املنصب واالنتقال إمنا ينفيان استحسانا      ؛ وإال جاز للضرورة  ، النقض

 أي -أي على وجود العلة يف األصل مبا، فإن كان املستدل قد دل عليه. وإال فالضرورة جتوزمها، يرتكبهما 
مث منع وجودها بعد النقض يف حمله انتقل السائل حينئذ علـى األصـح إىل     ،  النقض  وجد يف حمل   -بدليل
؛ ألن القدح يف دليلها قدح فيها  ؛ ينتقض حينئذ دليلك لوجوده يف حمل النقض بدون مدلوله        : فيقول، نقضه

ال يكون لـه ذلـك      : وقيل. والقدح يف العلة مطلوب السائل فال انتقال      ، الحتياجها إىل مسلك صحيح   
هذا إذا ادعى انتقاض دليل العليـة  ؛ هو تتميم لإلبطال ال انتقال: قلنا، نتقال من نقضها إىل نقض دليلها لال

إما نقض العلة أو نقـض      : وأما إذا ادعى أحد األمرين غري معني بأن مال إىل إلزام أحد النقيضني            ، معينا  
وأما على الثاين فألا ال تثبت إال ، لهاأما على األول فألن النقض يبط: ال تثبت العلية؛ وكيف كان، دليلها

 ٢/٦٠٧ح غ   . ألن عدم االنتقال فيه ظاهر    ؛ فمسموع ذلك اإللزام من السائل باالتفاق     ؛ مبسلك صحيح 
 .وما بعدها

ال : وقيل، لالنتقال  ؛ ال: وقيل،  واألصح أن للسائل اإلثبات للتخلف بإقامة الدليل عليه ليحصل مطلوبه            )٢(
 .٢/٦٠٨ح غ . وإال جاز كما تقدم،  أوىل بالقدحأيضا ما وجد طريقا

إال عند من جوز ،  فال جواب للنقض إال إبطاله بأن يبني املستدل بأن حكم العلة مل يتخلف عنها يف حال        )٣(
 .٢٨١ح معيار للسيد داود ص. ختصيص العلة
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)٢٣٦( 




) مثال األول (








#
)ومثال الثاين (





#

)ومثال الثالث(



)١(

                                                                                       

أن النجاسة حمرمـة    فإذا نقض حبل امليتة للمضطر علة       . فخالف احلكم يف حمل النقض لدفع مفسدة آكد        )١(
 .ح أصفهاين على خمتصر املنتهى. أجيب بأن مفسدة هالك النفس أعظم من مفسدة تناول النجاسة
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)١()االعتراض الرابع عشر  (





)مثاله(






) االعتراض اخلامس عشر  (





                                                                                       

إن الترخيص  : كما لو قيل  ؛  وحاصله وجود احلكمة املقصودة من الوصف يف صورة مع عدم احلكم فيها            )١(
وقد اختلف ، قال وضرب املعاوليف اإلفطار للسفر حلكمة املشقة فيكسر بصفة شاقة يف احلضر كحمل األث

ومل يثبت ، واملختار أنه ال يبطلها فال يسمع إال إذا علم وجود قدر احلكمة أو أكثر        ؟ يف أنه هل يبطل العلية    
. ٣١٠قسطاس باختصـار ص   . وعلى هذا فالكسر كالنقض   ؛ حكم آخر أليق بتحصيل تلك احلكمة منه      

وللمعتـرض أن   . وثانيا مبنع عدم احلكم كيال يتحقق     ؛ ويدفع أوالً مبنع وجود احلكمة    : ٣١١وقال فيه ص  
وكذا له أن يدل على عدم احلكـم       ، يدل على وجود احلكمة بعد املنع أو قبله على حسب ذلك اخلالف           

وهنا وجه خيتص بالكسر وهو أن للمستدل أن يدفعه بـأن           . وإذا حتقق الكسر جياب بإبداء املانع     ، كذلك
جلواز أن يكون قد شرع يف صورة الكسر        ؛ صلح اعتراضا على عليتها   انتفاء احلكم مع وجود احلكمة ال ي      

إال أن النقض يرد علـى     ، فالكسر كالنقض وال فرق بينهما    : قوله. حكم آخر أليق لتحصيل تلك احلكمة     
 .مجيع العلة والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض برفعه أو تبديله
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)٢٣٨( 




)مثال األول   (



) ومثال الثاين (





)١()٢(




                                                                                       

أما فيما يصلح مسـتقال     : ل لكل ما يدعيه املعلل والسائل     املفروض االستقال :  قيل يف االحتجاج للرادين    )١(
 وهو اموع املركب من وصف املعلل -فألن ما يدعيه السائل علة ؛ وأما فيما ال يصلح إال جزءا، فظاهر 

؛ فتتعدد حينئذ العلل  ؛  ال ينايف عليته علية اجلزء األول الذي يدعيه املستدل علة باالستقالل           - وما أبداه    -
أما : أي االستقالل أحد حمتمالت؛ بل هو: قلنا. فال تقبل؛ فال تكون املعارضة قادحة، ز كما تقدموهو جائ

وأما يف الصـورة    ، وأا القوت أو الكيل وأا اموع     ، يف الصورة األوىل فإنه حيتمل أن العلة هي الطعم        
ومن كونـه   ، موع املركب منه    وأا ا ، الثانية فيحتمل أن العلة هي اجلزء األول كالقتل العمد العدوان         

ومن هذا يعلم أن املعارضة إمنا تسمع يف مقام    ، باجلارح فاحلكم به أي باالستقالل يف مقام االحتمال حتكم        
جلواز ؛ أما إذا ثبتت علية وصف املعلل بشرائطها فإا ال تبطل بإثبات علة أخرى لذلك احلكم              ، االحتمال

؛ جرد الدعوى للعلة األخرى وأا يف املعىن راجعة إىل منع العلية          فكيف تبطل مب  ، ثبوت احلكم بعلل شىت     
 .٢/٦١٢ح غ . ألن كال منهما إمنا يقول بعلية وصفه فقط

وأما تسـاويهما يف نظـر   ،  وأجيب مبنع املالزمة مسندا بأن التحكم إمنا يلزم لو تساويا يف نظر املستدل             )٢(
 .التحكم هو إثبات احلكم بغري دليل) *. (ح جالل. املعترض فال يستلزم حتكم املستدل
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)٥(
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 . قبول االعتراض ووجوب اجلواب )١(
فيقال يف املعارضة ، ومنها املطالبة بكون وصف املعترض مؤثرا، منها ما ذكره : جواب املعارضة من وجوه  )٢(

املناسبة حىت وهذا إمنا يسمع من املستدل إذا كان مثبتا للعلية ب؟ إن الكيل مؤثر: ومل قلت: بالكيل فيما ذكر
خبالف ما إذا أثبت املستدل كون الوصف علة بالسرب فعارضه ؛ حيتاج املعارض يف معارضته إىل بيان مناسبته

. ألن السرب كاف يف الداللة على العلية بدون التـأثري ؛ فإا ال تصح املطالبة بالتأثري؛ املعترض بوصف آخر 
 . مع زيادة غري خملة٣١٢قسطاس ص

 .راض احلادي عشركما يف االعت )٣(
 .كما يف االعتراض الثاين عشر )٤(
 . ٧١٨منهاج ص. يف اجلواب عن معارضة الطعم بالكيل) ال تبيعوا الطعام بالطعام(مثل  )٥(
 . وغريمها١٤٥٨والترمذي رقم ، ٢٨٥٤ أخرجه البخاري )٦(
 أو حنو ذلك من موانع      أو يظهر للعموم خمصص   ، جلواز أن ال يقول هو أو اخلصم بالعموم       ؛ ومل يستدل به   )٧(

 .٣١٣قسطاس ص. فيتمسك بالقياس؛ التمسك بالعموم

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٤٠( 

)١(
  قال اإلمام املهدي$
)٢(








$

)٣()االعتراض السادس عشر  (



                                                                                       

 .إثبات احلكم بالقياس )١(
ويعارض .  بلفظه٧٥٠منهاج ص.  حنو أن يرد املستدل العبد إىل القيميات يف وجوب القيمة بالغة ما بلغت)٢(

 .٧٥٠منهاج باملعىن ص. بوصف يوجب رده إىل احلر فال يتعدى به دية احلر
وهو راجع إىل منع حكم األصل أو منـع      ؛ ورمبا يذكر هنا سؤال التركيب    : ٢/٦١٨قال يف شرح الغاية      )٣(

؛ وإىل منع احلكم أو منع وجود العلة يف الفرع إن كان مركب الوصـف             ، العلية إن كان مركب األصل    
وعلى ،  األصل أي؛ ومنها موافقة اخلصم على علته    : قال يف غاية السؤل وشرحها    ) *. (فليس سؤاالً برأسه  

واملعترض ، بأن يعترب املستدل علة فيه    ، فال يصح قياس اختلف اخلصمان يف علة حكم أصله        ؛ وجودها فيه 
وال قياس اختلفـا يف  ، لوقوع النظر يف علة حكم األصل     ؛ وهذا يسمى قياسا مركب األصل    ، علة أخرى   

لوقوع ؛ ا يسمى مركب الوصفوهذ؟ هل له وجود يف األصل أم ال     ؛ الوصف الذي علل املستدل أصله به     
إلثبات املستدل واخلصم كل منهما احلكم      ؛ إنه إمنا مسي مركبا   : وقيل، اخلالف يف وجود الوصف اجلامع    

مث إن األول اتفقا فيه على احلكم وهو األصل باصـطالح دون            ، فقد اجتمع قياسامها    ؛ يف األصل بقياس  
= 
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)٢٤١( 

) مثال األول (



)١(


)٢(

)٣()٤(
)٥(

)٦(

)٧(

                                                                                       

لثاين اتفقا فيه على الوصف الذي يعلـل بـه          وا، فسمي مركب األصل    ؛ الوصف الذي يعلل به املستدل    
من أوائل باب القياس عند ذكر . انتهى. فسمي مركب الوصف متييزا له عن صاحبه بأدىن مناسبة؛ املستدل

واعلم أن هذا فيما قُِنع فيه باجتماع اخلصمني على حكم : مث قال فيه يف ذلك املوضع، شروط حكم األصل
فحـاول  ؛ وأما إذا مل يكن فيه إمجاع أصـال ، ه مطلقا فال كالم يف قبوله       أما إذا كان جممعا علي    ، األصل  

. لضم نشر اجلـدال   ؛ ال: وقيل، املستدل إثبات حكم األصل بنص مث إثبات علته بطريقة فيقبل يف األصح           
 .للزوم انتشار كالم يوجب طول البحث؛ لو مل يقبل يف املناظرة مل تقبل مقدمة تقبل املنع: قلنا

 .٢/٢١١سعد . أو جهالة املستحق، كونه عبدا على أن احلر ال يقتل باملكاتب وإمنا اختلفا يف أن العلة هي فاتفقا  )١(
 .أي ورثة املكاتب )٢(
 . بطل إحلاق العبد به يف احلكم لعدم مشاركته له يف العلة)٣(
 .إخل... يقتل احلر: وقلت، وهو أن املكاتب ال يقتل به احلر )٤(
 . ومنع حكم األصل، ستحق  ومها جهالة امل)٥(
 . كما لو كانت العلة هي اجلهالة)٦(
 .مسي بذلك؛ لتركب احلكم فيه على العلتني بالنظر إىل اخلصمني: ١٤٠/ ٢ قال احمللي )٧(
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)٢٤٢( 

)ومثال الثاين (



)١(





)٢()٣(

)٤(
)٥()٦(

                                                                                       

وإمنا اختلفا يف أن العلة كونـه تعليقـا أو          ، زينب اليت أتزوجها طالق   : فاتفقا على عدم الصحة يف     )١(
 .٢١١/ ٢سعد . تنجيزا

 .ألن التعليق يقع عندي؛ أي بوقوع الطالق )٢(
 .ومنع حكم األصل،  تقدير كونه تنجيزاأي )٣(
 .٢١٢/ ٢عضد . كما لو مل يكن التعليق ثابتا فيه )٤(
أي ابتنائه على الوصف الذي منع اخلصـم وجـوده يف           ؛ لتركب احلكم فيه  ؛ مسي هذا مركب الوصف    )٥(

 .٢/١٤٠حملي . األصل
 .لعله عطف تفسريي )٦(
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)٢٤٣( 

)١(
)٢(


)٣():االعتراض السابع عشر  (

)٤(


)٥(
)٦(


                                                                                       

هي الرقبة وأا موجودة ] الذي مثل به الشافعي[فيثبت بالدليل أن العلة يف املثال األول وهو مركب األصل  )١(
 .ويف الثاين وهو مركب الوصف هي كونه تعليقا وأا موجودة يف األصل، يف األصل 

 .سيالن. كإطالق أهل اللغة )٢(
أصفهاين علـى   . تعدى إىل فرع آخر خمتلف فيه     وهو أن يعارض املعترض وصف املستدل بوصف آخر ي         )٣(

 . املختصر
 .  جترب على التمكنيأي باجليم )٤(
فاألصل لكل من اخلصمني    ، صغرية فجاز إجبارها كالبكر الصغرية      :  وذلك بأن تقول يف الثيب الصغرية      )٥(

واملعترض ، لبالغةلكن املستدل جعل البكارة هي الوصف وعداه إىل جواز إجبار البكر ا     ؛ هو البكر الصغرية  
ومنشأ كـل مـن    ، جعله هو الصغر وعداه إىل جواز إجبار الثيب الصغرية وكل من الفرعني خمتلف فيه               

وينظر معناه يف رفـع     . حاشية مصنف الكافل  . االختالفني هو االختالف يف الوصف املعلل به يف األصل        
 .٢/٢٧٤والعضد ، ٤/٤٥٤احلاجب 

واملعترض يرجع ذا االعتراض إىل املعارضـة يف        : صر املنتهى ما لفظه    قال األصفهاين يف شرحه على خمت      )٦(
مع زيادة التعـرض للتسـاوي يف   ) *. (فجوابه جواب املعارضة وال أثر لزيادة التسوية يف التعدية ، األصل  

 .٢/٦١٨ح غ . التعدية دفعا للترجيح ا
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)٢٤٤( 

): االعتراض الثامن عشر  (







)١(




):االعتراض التاسع عشر  (








                                                                                       

فإن احلرية ، األهلية أن يكون مسلما عاقال حرا : فلو تعرض املعترض لتقرير معىن األهلية بيانا لعدمها فقال      )١(
فالصحيح أنه ال ؛ فيكون إظهار مصاحل اإلميان معه أكمل؛ لعدم انشغاله خبدمة السيد؛ مظنة فراغ قلبه للنظر

فيتوىل تعيني ما   ؛ وإثباا وظيفة من ادعاها   ، ألنه العامل مبراده  ؛ ألن تفسريها وظيفة من تلفظ ا     ؛ يمكَّن منه 
لئال ؛ والبيان على املدعي، وكون التفسري على املتلفِّظ، كل ذلك من عدم متكن املعترض من التقرير       . هادعا

 .٣١٤قسطاس ص. ينتشر اجلدال باالنتقال واالشتغال
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)٢٤٥( 

)١(
)٢(





)٣(


)٤(






)٥(

                                                                                       

معنـاه أن   ) *. (٢/٢٧٥سعد  . وإن كانا ظنيني فالترجيح   . ملا كان ظنيا يف معارضة قطعي مل يسمع       ، نعم )١(
، صفه يف األصل الذي يقيس عليه مثل إثبات املستدل علية وصفه يف أصله بال فرق              إثبات املعترض علية و   

 .وليس املراد أنه جيب بذلك املسلك
لصريورة املعترض مسـتدال وهـو   ؛ فيه قلب املناظرة: واملانعون قالوا،  فإن فائدا إظهار احلق بأي طريق )٢(

 .جالل على املختصر. غصب للمنصب
؛ وكيف يقصد به إثبات ما يقتضيه وهو معارض بدليل املستدل) *( أي دليل املستدل  ؛ بل مقصوده إبطاله   )٣(

، أي وكل من الدليلني أو اخلصمني يبطل حكم اآلخر . فكل يبطل حكم اآلخر   ؛ فإن املعارضة من الطرفني   
 .٢/٢٧٦سعد . أي ثبوت مدلوله وإن مل يبطل نفس الدليل

 .ن املعترض انقلب مستداليف إثبات العلة من اجلوابات بعينها؛ أل)٤(
 .وذلك هو املقصود،  ألنه إذا ترجح وجب العمل به؛ لإلمجاع على وجوب العمل بالراجح )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٤٦( 

)١():العتراض العشرون ا(



)مثاله(




)٢(


)٣(


)٤()٥(

                                                                                       

  .جالل على املختصر.  بني األصل والفرع بفارق مينع التساوي يف احلكم)١(
، الوصف املشترك ألن املستدل ادعى علية     ؛ وله أن ال يتعرض لعدمها يف الفرع فيكون معارضة يف األصل           )٢(

 .٢١٠ح حابس ص. واملعترض عليته مع خصوصية ال توجد يف الفرع وهو ظاهر
فيعترض احلنفي بأن العلة يف األصل ، النية يف الوضوء واجبة كالتيمم جبامع الطهارة:  مثاله أن يقول الشافعي)٣(

 .الطهارة بالتراب
 .وإن أبدى لظهور املعىنوالظاهر أا تكتب ، هكذا يف األصول اليت رجعنا إليها)٤(
فيعترض الشافعي بأن ، جبامع القتل العمد العدوان؛ يقتل املسلم بالذمي كغري املسلم  : مثاله أن يقول احلنفي    )٥(

. لعدمها يف األصل فتكون معارضـة يف الفـرع  ؛ وله أن ال يتعرض) *. (اإلسالم يف الفرع مانع من القود   
فيكون املانع يف الفرع وصفا يقتضـى       ؛  قوة املقتضي لنقيضه   وحتقيق ذلك أن املانع عن الشيء يف      . حابس

وعلى قول  ، ويستند إىل أصل ال حمالة وهذا هو معىن املعارضة يف الفرع          ، نقيض احلكم الذي أثبته املستدل    
فيكون يف إبداء كل من اخلصوصـيتني       ؛ وعدم املانع يف األصل   ، البد من التعرض لعدم الشرط يف الفرع      

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٤٧( 

):االعتراض احلادي والعشرون  (



)١(

)٢(
)٣(

)٤(
)٥(





                                                                                       

وبيـان  ، أما األول فألن إبداء اخلصوصية اليت هي شرط يف األصل معارضة يف األصل       : جمموع املعارضتني 
وبيان انتفائـه يف    ، وأما الثاين فألن بيان وجود مانع يف الفرع معارضة فيه         . انتفائها يف الفرع معارضة فيه    

األصل حيث وهذا معارضة يف    ؛ األصل إشعار بأن العلة هي ذلك الوصف مع عدم املانع ال الوصف نفسه            
 .٣١٥قسطاس ص. أبدى علة أخرى ال توجد يف الفرع

 .جالل. لغريه بالقتل عند من يوجب القصاص عليه )١(
 . يف اإلفضاء إىل املقصود)٢(
 .إال أن يراد قياس الشهادة على اإلكراه فذلك قياس يف األسباب، يف املناط )٣(
التفاوت ملغي يف القصـاص     : قال يف املثال املذكور   في، ال أنه جياب عن هذا السؤال بإلغاء هذا التفاوت         )٤(

واألشد إفضاء كضـرب الرقبـة سـيان يف    ، فإن املفضي إىل املوت كقطع األمنلة  ؛ ملصلحة حفظ النفس  
فقد ألغي علم القاتل وذكورته وصحته وعقله      ، ألنه ال يلزم من إلغاء فارق معني إلغاء كل فارق         ؛ القصاص

وال يقتل احلر بالعبد واملسلم ، مل والذكر والصحيح والعاقل مبن مل يكن كذلكال إسالمه وحريته فيقتل العا  
 .٢/٦٢٢ح غ . بالكافر

فإن التعليل باحلكمة إمنا ميتنع إذا مل يعلـم أن          ) *. (وأما احلكمة وهو التسبيب يف األصل والفرع فمتفقة        )٥(
 .نعأما إذا علم فال ميت، قدرها يف الفرع مثل قدرها يف األصل أو أرجح
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)١(



)٢()٣(
):االعتراض الثاين والعشرون  (







                                                                                       

 .٢٧٧/ ٢.  واألصل ال بد من خمالفته للفرع عضد)١(
 .٢٧٧/ ٢عضد . وذلك مما البد منه يف القياس فكيف يكون مفسدا له )٢(
والتحقيق أن هذا قياس للزوج ) *. (إذ هو املعاملة بنقيض القصد وجودا وعدما؛ أي فيلغى قيد احلكم نفسه )٣(

مقصـود  فحكم الفرع نقض ، فاسدرتكاما فعال حمرما لغرض على القاتل يف نقض مقصودمها الباطل جبامع ا    
 .٢/٢٧٧سعد . وحكم األصل نقض مقصود القاتل وذلك مبنعه من اإلرث، وذلك بإرث املرأة، الزوج
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)٢٤٩( 





)١(
)٢(


)٣()االعتراض الثالث والعشرون  (


)٤(

 -



)٥(

                                                                                       

 . ٣١٦قسطاس ص. كجواب املعارضة إللغاء تلك اخلصوصية اخل )١(
 أو بيان ، منع وجود الوصف: مثل؛ ضةوال تتأتى هنا اإلجابة بشيء من الوجوه األخر من أجوبة املعار )٢(

كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضـمة إىل         ؛ ألن هذا نوع خمصوص من املعارضة يف األصل       ؛ خفائه
 .٢١٢حابس ص. ال إبداء وصف آخر مستقل بالعلية، وصف املستدل

 . فإن املعترب احلقيقة ال الصورة، وإن ساواه يف الصورة بظاهر الدليل، يف احلقيقة )٣(
 .وبالفتح اسم للقطع، وبالكسر اسم للعدد،  بالضم اسم للفرج)٤(
فما هو مطلوبك غري ما أفاده دليلك ؟ ؛ والدليل إذا نصب يف غري حمل النزاع كان فاسدا ؛ ألن املقصود                      )٥(

 . ٣١٧قسطاس ص. منه إثبات حمل النزاع
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)٢٥٠( 







)االعتراض الرابع والعشرون  (


)١(



)القسم األول (

)٢(

                                                                                       

منها قلب الدعوى مـع     : م آخر غري ما ذكر    وللقلب أقسا : قال األصفهاين يف شرحه على خمتصر املنتهى       )١(
والوجـود  . كل ما ليس يف جهة ليس مرئيا      : فيقول القالب ، كما يقال كل موجود مرئي    ؛ إضمار الدليل 

وكونه ليس يف جهة دليل امتناع الرؤية عند القائل         ، املذكور يف األول دليل الرؤية عقال عند القائل األول        
مثل شكر املنعم ؛ ومنها قلب الدعوى مع إضمار الدليل. ر يف الدعوىوكل واحد من الدليلني مضم    ، الثاين

ومنها قلب االستبعاد يف الـدعوى كقـول   . شكر املنعم ليس بواجب لذاته: فيقول القالب، واجب لذاته 
حتكيم القائف فيـه    : فيقول املعترض القالب  ، حتكيم الولد فيه حتكم بال دليل     : الشافعي يف مسئلة اإلحلاق   

ومنها قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره املستدل عليه وال يدل له مثـل قـول              .  بال دليل  أيضا حتكم 
إنه يدل على أن اخلال ال يرث بطريـق         : فيقلب املعترض ويقول  ، اخلال وارث من ال وارث له     : املستدل

وع زاد  اجل: وذلك كقول القائل  ؟؛ فكيف يكون اخلال وارثا   ؛ سلب عام ؛ من ال وارث له   : فإن قوله ، أبلغ
 .والتعريف املذكور للقلب ال يتناول هذه األقسام. والصرب حيلة من ال حيلة له، من ال زاد له

  .فإنه ليس قربة بنفسه بل بانضمام اإلحرام باحلج إليه )٢(
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)٢٥١( 





) القسم الثاين (








)م الثالث والقس(


)١(

)٢(


)٣(
)٤(والصحيح)١(

                                                                                       

 .  ألن كال من الثمن واملبيع عوض)١(
 . اخل. ووجهه أي وجه ورود قول الشافعي أن من قال )٢(
 . لالزم وال يصح عطفه على خيار الرؤية كما ال خيفىباجلر عطفا على ا )٣(
؛  وقد أجاب احلنفية عن هذا االعتراض بأن خيار الرؤية حكم آخر اجتمع مع الصحة على جهة االتفاق                 )٤(

قيل هو . ألن شرط االستثنائي كون الشرطية فيه لزومية كما تقدم؛ فال يستلزم نفيه نفيها   ، فال يكون الزما  
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)٢٥٢( 

)٢(
)٣(




)٤(

                                                                                       

ة بيع غري املرئي وخيار الرؤية فتالزما بالنظر إىل مذهبه فبني بطالن أحـدمها وثبـوت    قائل ما أي بصح   
لو صح بيع غري املرئي : فاستثناء عني بطالن أحدمها يستلزم نقيض ثبوت اآلخر بأن يقال؛ اآلخر منع اجلمع
،  لو كانت عناديةمسلم: قلنا. لكن مل يصح بيع غري املرئي فيلزم عدم صحة خيار الرؤية، لصح خيار الرؤية

وهو ظـاهر   ؟ كيف ولو صح لصح االستدالل من بطالن حكم قال به جمتهد على إبطال مجيع أحكامه              
كيف ولو صح أي ما ذكرمت من أن املعترض إذا كان قائال ما كان :  قوله٦٢٥، ٢/٦٢٤ح غ . البطالن

ية هو اتفاق األحكام يف كون      بني بطالن أحدمها وثبوت اآلخر منع اجلمع؟ ووجه املالزمة يف هذه الشرط           
 مع  ٢/٦٢٥ح غ   . وصحة خيار الرؤية يف كون احلنفي قائال ا       ، كصحة بيع غري املرئي   : اتهد قائال ا  

 .زيادة حاشية سيالن
فاملستدل حني حاول يف الضرب األول إحلاق االعتكاف بوقوف عرفة يف عدم كوما قربة جبامع كوما   ) ١(

لكن املعترض بين خمالفتهما بأن كون االعتكاف لـيس قربـة         ، مماثال حلكم األصل  لبثًا فقد أثبت حكما     
، وكون الوقوف كذلك مقرون بأنه ال يشترط فيه الصوم فيتخالفان         ، معناه أنه يشترط فيه الصوم    ، مبجرده

ـ ، إذ حقيقتهما عدم االكتفاء باألقل؛ وكذا يف مسألة مسح الرأس قصد املستدل متاثل احلكمني         رض واملعت
وكذا يف مسألة بيع الغائـب  ، ويف األصل عدم التقدير به    ، بني خمالفتهما بأن معناه يف الفرع التقدير بالربع       

وقصد املعترض بيان خمالفتهما بأا     ، إذ حقيقتهما الصحة مع اجلهل بأحد العوضني      ؛ قصده متاثل احلكمني  
 املستدل واملعترض يف مجيع الصور الـثالث  واجلامع يف قياس. ال يف األصل ، يف الفرع مقرونة خبيار الرؤية    

 .٣١٨قسطاس ص. واحد فيكون مقلوبا
عضد . فإن األصل واجلامع فيه مشترك بني قياسي املستدل واملعارض        ؛ إال أنه نوع من املعارضة خمصوص      )٢(

٢/٢٧٣. 
 .٢/٢٧٣عضد . ألنه أبعد من االنتقال؛ أي من املعارضة احملضة) ٣(
وتبعهما ابن اإلمام يف    ، ٢/٢٧٨وأما ما يف شرح العضد وقرره السعد        : ما لفظه أ   /١٠١يف الفواصل ص   )٤(

ألنه إمنا يتصور بني شيئني وهنا      ؛  من أنه ميتنع الترجيح من جانب املستدل يف القلب         ٢/٦٢٥شرح الغاية   
ألنه وإن كان الدليل واحدا فقد تفرع عليه قياسان كل منهما يقتضي نقـيض          ؛ الدليل واحد فسهو ظاهر   

= 
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)٢٥٣( 

):االعتراض اخلامس والعشرون  (
)١(


)األول(
)٢()٣(




)٤(


)٥()وجوابه(


)٦(

                                                                                       

فيأيت الترجيح بني القياسني كأن يكون قياس املستدل موافقا للرباءة األصلية أو لألصول املقررة إىل ، اآلخر  
 .غري ذلك من وجوه الترجيح بني القياسني املقتضية للمقام

 . وهو ثبوت ذلك احلكم يف الفرع)١(
 .أي يثبت ما يتوهم أنه حمل النزاع أو مالزمه يف القياس )٢(
 .يس هو حمل النزاع أو مالزمه أي ل)٣(
 .وهو وجوب القتل أو عدمه )٤(
 . أي ال يستلزم عدم املنافاة للوجوب الوجوب الذي هو حمل النزاع )٥(
وهو ليس نفي الوجـوب وال      ، فإنه ال جيوز نفي اإلباحة    ) *(فهو يقول بعدم اجلواز ولكنه يوجبه وجوبا         )٦(

 فيجيب بأن املعىن بعدم اجلواز هو احلرمة وهو يسـتلزم عـدم             ،ألن اإلباحة أعم من الوجوب    ؛ يستلزمه
 .٣٢٠قسطاس ص. الوجوب
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)٢٥٤( 


)١(

 :)الضرب الثاين (


)٢(


)٣(
)٤(

)٥()٦(
)٧(



                                                                                       

 . بل واجب:  الذي زعمته بقولك)١(
 .مث استنتج منه التفاوت يف الوسيلة. قتل مبا مثله يقتل إخل:  مثل قول الشافعي٢/٦٢٦كذا يف شرح الغاية  )٢(
وهو أن التفاوت يف الوسيلة ال  ، قول مبوجب هذا الدليل   أنا أ : فيقول املعترض : أ، ١٠١عبارة الفواصل ص   )٣(

إذ ال يلزم مـن  ؛ ولكن ال يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو حمل النزاع،مينع من وجوب القصاص   
وثبـوت  ، ووجود املقتضـى  ، ووجود كل شرط  . إبطال كون التفاوت يف الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع        

 .هبلفظ. القصاص متوقف على مجيع ذلك
 .أو ينكشف مستحقا، بأن ال يكون يف الورثة صغريا )٤(
 .من كون القاتل مكلفا خمتارا عمدا عدوانا )٥(
 .  يعين إيصال كون التفاوت يف الوسيلة مانعا)٦(
 .اخل. انتفاء بقية: أي من انتفاء مانع واحد فريفع على هذه النسخة قوله )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٥٥( 

)١()٢()٣(
)٤(

)٥(
)٦(

):الضرب الثالث (
)٧(




                                                                                       

ليس هذا الـذي تعنيـه يف       : بل إذا قال املعترض للمستدل    واختلفوا هل يق  : أ، ١٠١عبارة الفواصل ص   )١(
وحاصله أن املستدل توهم أن املعتـرض       . استداللك تعريضا يب من منافاة القتل باملثقل للقصاص مبأخذي        

ألما يف طريف ؛ جيعل التفاوت يف الوسيلة مانعا فأخذ يستدل على عدم املنافاة ليبطل مأخذ مذهب اخلصم       
واملختار ؟ ليس هذا الذي تومهته مأخذي يف نفي وجوب القصاص باملثقل: أن يقولفهل للمعترض . نقيض

 .قبوله ألنه أعرف اخل
 .وألنه رمبا ال يعرف فيدعي احتمال أن إلمامه مأخذا آخر )٢(
 .٢/٢٧٩عضد . إذ رمبا كان مأخذه ولكنه يعاند؛ ال يصدق إال ببيان مأخذ آخر:  وقيل)٣(
 .ألن حصوله ليس بشرط وإمنا الشرط عدمه؛ انعومل يعد الضمري إىل امل )٤(
 .٢/٦٢٧ح غ . خبالف املذهب فإن اشتباهه قليل لشهرته ولغلبة تقدم حتريره )٥(
 .واألظهر مأخذ، ما أخذ : يف بعض األصول )٦(
 
رفع احلاجـب   [ويف حواشيه   . أن يسكت عن الصغرى غري مشهورة     ]:  مع العضد  ٢/٢٧٩[يف املنتهى    )٧(

] منت خمتصر املنتـهى [قال سعد الدين يف أكثر نسخ املنت   . وإال كان املقدر كامللفوظ   ] فقه مبا يوا  ٤/٤٧٤
وألن الصـغرى إذا كانـت      . للقطع بأن يف كون الوضوء قربة ليس مبشهور       ؛ وهو أقرب . غري مشهورة 

وجواب هذا الضرب أن احلذف شـائع فريتفـع         . مشهورة فهي مبنزلة املذكورة فال يرد القول باملوجب       
. وهذا االعتراض راجع إىل اختالل شرط وهو املنع من اقتضاء العلة احلكم وتأثريهـا         : قال موالنا . ملطعنا

 .٧٤٧منهاج ص
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)١(
)فَهِذِه مجلة االعتراضات على ما ذكره ابن احلاجب       (





)٢(

)٣(





                                                                                       

أو أن  ، أو ملزومه ، إذ لو بني أن املثبت مدعاه     ؛ القول باملوجب فيه انقطاع أحد املتناظرين     : قال اجلدليون  )١(
 وهذا صحيح يف األولني .  انقطع السائل وإال فاملعلل-أو أن الصغرى حق ، أو الزمه، املبطل مأخذ اخلصم

ومراد السائل أن املذكور    ، لظهوره؛ فمراد املعلل أن املتروك كاملذكور    ، الختالف مراديهما ؛ دون الثالث 
 .٢/٦٢٧ح غ . فلو بني املعلل مراده استمر البحث مبنع الصغرى، وحده ال يفيد 

ألن كل مـا    ؛ مسرقند للخبط والبعد من الضبط خبالف املتجانسة      وهذا مذهب أهل    ، مبنعها مطلقا : وقيل )٢(
 .٢/٦٢٨ح غ . كان النشر فيه أقل فهو أبعد من اخلبط

 .ال نسلم بعد املنع غري صحيح: فقوله، حيث قدم املنع فكأنه سلمه ضمنا؛ ألنه ال يكون املنع بعد التسليم   )٣(
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)٣(وبعض( لَالعم كُذْاِء ير ()ااِمسِليالً خد (
)وهو()اللِتدواالُقَ، )٤(االس :وهو(



                                                                                       

مث بالفرع  ، ألا مستنبطة منه  ؛ مث بالعلة ، تعلق باألصل  فاملناسب للطبع تقدمي ما ي     ٢/٦٢٩يف شرح الغاية     )١(
واملعارضة إلبطال تأثريها ، ألن النقض إلبطال العلة؛ وتقدمي النقض على املعارضة يف األصل، البتنائه عليها 
 .وباجلملة الترتيب بالطبع كما وقع الترتيب بالوضع. باالستقالل

 . أصفهاين. األعم مقدم على النظر يف األخصوالنظر يف ، ألنه أخص من فساد االعتبار )٢(
ح . اخل. وإذ قد عرفت حتقيق األدلة األربعة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس فاعلم أن بعض العلماء               )٣(

 .٢١٧حابس ص
ويذكرونه يف باب قسيمه وهو االجتهاد      ، وهذا النوع هو الذي يسميه أصحابنا االجتهاد باملعىن األخص           )٤(

 .٣٢٢وقسطاس . ٢١٨حابس ص. املصاحل املرسلة: ويقال له أيضا عندهم، لتقليدمقابل ا
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)٢٥٨( 

)ا لَميِبس نصِإ الَ وجاٍعم 
قَ الَو ٍةلَّاِس ِعي ()١()٢(


)وهو ()َثَال ثَةُ أناٍعو ()اَأللُو :مالز٣(ت( ب يِن  نيكْمح 

) ِمن غَيِر تعِيِني الِعلَّةِ   



فاألول

)لُثِْم()  هارِظه حص ن٤(م(طَالقُه حص (


                                                                                       

أو أثر من آثارها كاإلمث أو حكـم مـن   ، بل دل عليها بالزم هلا كالرائحة    ، وهو ما مل يصرح فيه بالعلة        )١(
 .أحكامها كحرمة البيع

لته بأن جيمع بني األصل والفرع بنفي أي يف منز) *. (وذلك كقياس العبد على األمة وهو املعرب عنه باجللي      )٢(
 .الفارق من دون تعرض للوصف

ومل يذكر التالزم ألنه متسك مبعقول مفهوم : قال يف شرحها. التالزم: ٦٣٠، ٢/٦٢٩ ومل يذكر يف الغاية )٣(
إذ ثبوت هذه املالزمات الشرعية املستفادة من       ؛ من النص أو اإلمجاع أو القياس فهو يف احلقيقة متسك ا          

وألم اعترفوا بأن التالزم بني احلكمني لو عينت عليته كان ؛ األحكام الوضعية بدون الثالثة حمال باإلمجاع  
؛ وهي السبب والشـرط واملـانع     : من األحكام الوضعية  : قوله. قياس علة وإال فقد عاد إىل قياس الداللة       

 . وجودا أو انتفاءألن الشارع وضعها عالمات أحكام شرعية تكليفية؛ ومسيت أحكاما وضعية
، والتالزم هنا يثبت بـالطرد    . من صح طالقه صح ظهاره    ]: ٤/٤٨٢رفع احلاجب   [عبارة خمتصر املنتهى     )٤(

ويقوى بالعكس وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل       ، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طالقه يصح ظهاره         
ا املثال على أصل الشافعي وإال      وهذ. وحاصله التمسك بالدوران  ، شخص ال يصح طالقه ال يصح ظهاره      
 .إيضاح. ألن من الزم الظهار الكفارة وهي قربة وال قربة لكافر؛ فهو يصح عندنا طالق الكافر ال ظهاره
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والثاين


 : والثالث
والرابع


)َّياِنالث ()ابح١(االسِتص( ()وهثُ و احلُكْمِ ب وت)٢( 

؛ )ِريِيِلفُقْداِن ما يصلُح للتغ   ؛ لَهٍت آخر قَب  قْي و ِلثُبوِتِه فِ ؛ ٍتقْوي  ِف
)َقَكِلو ب ع ِعاِفِض الشي املُ ِة فِ يتي٣( )ِمم(

)أَرالْ ى اَء فِ م ِهِتالَي ص ()٤()تسفِ ي ِمرياه (
)ِتاسصا لِ حلْاباِلح()َألنه()َقانَ كَ د و جب ـ لَ ع ِهي 
)اِءميِة الْ ؤقَبلَ ر ()٥() ايهي فِ ِضمالْ

                                                                                       

لعدم العلم ؛ ومعناه بقاء التمسك بالدليل حىت يرد ما يغريه بأن جيعل األمر الثابت يف املاضي باقيا إىل احلال    )١(
وقد يكون لشرعي ، حابا حلكم عقلي كاستصحاب الرباءة األصلية حىت يرد ناقلوقد يكون استص، باملغري 

 .٢/٦٣٠ح غ . كاستصحاب امللك والنكاح والطالق حىت يرد مغري كالعلم بالبيع والطالق واالسترجاع
 .أي استمراره )٢(
 ذلك أي قبـل  وذلك لإلمجاع على صحتها قبل؛ وإليه ذهب داود الظاهري  ،  كأيب ثور واملزين والصرييف    )٣(

ومن رام إجياب الطهارة باملاء وحكم بعدم صحة الصالة بعد رؤيته وأن التيمم يبطل بذلك : قالوا. رؤية املاء
فإذا كان موجودا وقد ، واإلمجاع إمنا انعقد بشرط عدم املاء، الدليل إمنا هو اإلمجاع: قلنا. فعليه إقامة الدليل

  .٧١٩ح سيد ص. يف موضع بطالنهرآه زال اإلمجاع وبطل فلم جيز استصحابه 
 .٣٦٦قسطاس ص. الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب احلال يف بقائها فيستمر اخل )٤(
 .٣٦٦قسطاس معىن ص. وهي احلال اليت قبل رؤية املاء )٥(
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حـابس  .  عن أهل املذهب ورجحه    ٨١٧ورواه اإلمام املهدي ص   ، أكثر احلنفية واملتكلمني ليس بدليل       )١(
 .٢٢٢ص

 عن أئمتنا واجلمهور أنه     ٣٣١نعم قد روى صاحب الفصول ص     :  ما لفظه  ٣٢٣يف شرح ابن حابس ص     )٢(
، وينقسم إىل معمول به: ألنه قال؛ ولكنه جعل املختار يف املثال عدم العمل به، دليل مستقل بنفسه كما مر 

 .وهو استصحاب حكم العقل أو الشرع الثابت
قبله يف القسطاس هو قـول مؤلفـه يف االحتجـاج بكـون             والذي  ، ٣٦٦هذا نقل من القسطاس ص     )٣(

؛ فإنه يلزم ظن بقائه، لنا ما حتقق وجوده أو عدمه يف حال ومل يظن طرو معارض يزيله: االستصحاب دليال
واالشتغال مبا يستدعى زمانا    ، هذا أمر ضروري ولوال حصول هذا الظن ملا ساغ للعاقل مراسلة من فارقه            

رسال الودائع واهلدايا من بلد إىل بلد بعيد وال القرض والديون ولوال الظن لكـان           من حراثة أو جتارة أو إ     
. اخل. ولنا أيضا أنه لو شك يف حصول الزوجية       ، وإذا ثبت الظن فهو متبع شرعا كما مر       ، ذلك كله سفها  

 انتفاء حالة الوجدان يف ذلك املقتضي للحكم وهو عدم املاء حىت يوجد احلكم لوجود ما يقتضيه فيلزم          ) *(
فبطل أن يكون االستصحاب حجة وهو      ؛ إذ يكون ثبوته لو حكم به من غري دليل وهو ال يصح           ؛ احلكم

 .٢٢٢ح حابس ص. املطلوب

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)َّثُاِلالث()  الَنقَب نم عرش (
)١(

#
)٢(

)٣(
 متعبدا ثَِة الِبعلَب قَنكُ ي م لَ # )٦(يِب أنَّ الن  )٥(املختار()٤()و(
)بشرٍع




#)و (
)هأن (#)اهدعب ()ائِعرالش ِمن خسنمبا مل ي دبعتم (


                                                                                       

 .بعد البعثة متعبد مبا مل ينسخ من الشرائع كما يف املنت # هذا إمنا يستقيم على القول بأن النيب )١(
رفـع احلاجـب    [وابن احلاجب   ]  وما بعدها  ٣/٤٦وي  املنهاج وشرحه لألسن  [ وهو اختيار البيضاوي     )٢(

 .٢/٦٣٢ح غ . وغريمها] ٤/٥٠٦
 .٢/٦٣٣ح غ . بطريق مفيدة للعلم وهو املختار)٣(
 .٢/٦٣٢وبعض املتكلمني ح غ ] ٢/٣٣٧املعتمد [وهو اختيار أيب احلسني البصري  )٤(
 .٢٢٣ح حا ص. عند أئمتنا ومجهور املعتزلة وبعض الفقهاء )٥(
، بشرع يستلزم خمالطته ألهل ذلك الشرع لألخذ عنـهم    #تعبده  : قالوا: ٢/٦٣٣ شرح الغاية    قال يف  )٦(

؛ وأجيب بأن استلزام التعبد املخالطة ممنوع يف التـواتر   ، فينتفي امللزوم ؛ ومن تتبع كتب السري علم انتفاءها     
، إال مبا علـم شـرعيته     ألنا ال ندعى تعبده     ؛ وهي غري مفيدة يف غريه كاآلحاد     . حلصول التواتر من دوا   
 .واآلحاد ال تفيد علما
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  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٦٢( 

)١(
& $ oΨ ö; tF x.uρ öΝ Íκö�n=tã !$ pκ�Ïù ¨βr& }§ øÿ̈Ζ9$# 

Ä§ øÿ̈Ζ9$$ Î/ ^ ]٤٥: املائدة[
#

#)٢(
&’ ÎΤô‰ ç6 ôã$$ sù ÉΟ Ï% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# ü“ Ì�ò2Ï%Î!^ ]١٤: طه[)٣(




                                                                                       

 #$!©%y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ &وحجتهم على ذلك قوله تعاىل بعد تعداد مجاعة من األنبياء عليهم السالم             ، بعض الفقهاء  )١(
“y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø%$# 3̂ ]وقوله تعاىل ، ]٩٠: األنعام :& tíu�Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ»uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ^ ]الشورى :

وعند أكثر أئمتنـا    ، ]٤٤: املائـدة [ ^ tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρã�Ïÿ≈s3ø9$# &: وقوله تعاىل ، ]١٣
وحجتهم على ذلك أنه لو تعبد بشرع من قبله        ، عليهم السالم واجلمهور أنه مل يكن متعبدا بشرع من قبله         

ألن ؛ وألضيف ما تبع غريه فيه إىل شارعه وكان كاملؤدي عنـه ، جيب أن ال يضاف كل شرعه إليه    لكان  
وأيضا لو كان متعبدا بذلك إذا لرجعت الصـحابة    ، على ذلك جرى األسلوب   . الشريعة إمنا هي للمتبوع   

س عليها دل على عدم فلما مل يرجعوا إليها بل آثروا القيا، فيما ال نص فيه إىل الكتب السالفة ال إىل القياس
فوجب ؛ ودفعوا حجة األولني بأن الداللة قد قامت على أنه مل يتعبد بشرع من قبله             ، تعبده بشيء مما قبلها   

فمراده تعاىل أمره . إذ الواجب اجلمع مهما أمكن؛ محل ما احتجوا به من اآليات على ما يوافق تلك األدلة         
وما أخربوا به من    ، نبياء يف اإلهليات والتوحيد والعدل     أن تطابق اعتقاداته اعتقادات من سبقه من األ        #

ح . فاعتقادهم يف ذلك ال خيتلف بـاختالف العمليـات     ، البعث والنشور واحلساب والعقاب وحنو ذلك     
ميكن أن يدفع بأنه إمنا يلزم      : ١٨٩قال يف القسطاس ص   . على ذلك جرى األسلوب   : قوله٢٢٤حابس ص 

وأما إذا أخذه عن اهللا فـال يلـزم   ، مساعا منه أو بنقل أحد من البشرإما : ذلك لوأخذه من الشارع األول   
 .إضافته إىل من كان شرعا له

 .٢/٢١٨والبيهقي . ١٣٨٢٣وأمحد بن حنبل رقم . ٣١٥ومسلم رقم ، ٥٧٢البخاري رقم  )٢(
د التـذكر جتـب     على أنه عن   ^!ÉΟÏ%r&  nο4θn=¢Á9$# ü“Ì�ò2Ï%Î&: وسياق هذا الكالم يدل على االستدالل بقوله       )٣(

ولو مل يكن هو وأمته متعبدين مبا كان موسى متعبدا ، الصالة وإال مل يكن لتالوته فائدة وذلك داللة اإلمياء        
 .قسطاس. به يف دينه ملا صح االستدالل

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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&ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ü“Ì�ò2Ï%Î!^ ]١٤: طه[
$

#


)١ (
#)َفِجيبلَ عيان ()ـذُ اَألخ 

ِبذَِلك     ِليِل ِفي شِم الددع دا ِعنِتنعِري ()َِقيل :هِمنو( ،
)ُانسِتح٢(االس( (

)وهو  ةٌ عارِعب ن ِل د اجلَِلي قَاِبلُ الِقياس٣(يٍل ي( (


)هوتكُونُ ثُبي قَدو ()اَألثَِرِب ()اِإلِبوجاِعم(

                                                                                       

 .٢٢٥حابس ص.  كاجلمع بني األختني)١(
وأنكره غريهم ، حلنفية واحلنابلة فقال به بعض أصحابنا وا  ، خمتلف يف حتقيق معناه وكونه دليال معموال به          )٢(

من استحسن فقد شرع أي أثبت حكما من        ]: ٤/٢٢٥رفع احلاجب   [حىت قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل       
 يف تفسري كالم الشافعي مـا       ٢٤٧قال يف القسطاس ص   . ٢/٦٣٧ح غ   . تلقاء نفسه ال من قبل الشارع     

ألنه ؛  قبل الشارع فهو الشارع لذلك احلكم   يعين من أثبت حكما مستحسنا عنده من غري دليل من         : لفظه
:  ما لفظه  ٢/٢٨٩قال سعد الدين يف حاشيته على العضد        ) *. (مل يأخذه من الشارع وهو كفر أو كبرية       

اعلم أن الذي استقر عليه رأي املتأخرين هو أن االستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس اجللي الذي يسبق 
ألنه إما باألثر كالسلم واإلجارة وبقـاء     ؛ ه بالدالئل اليت هي حجةٌ إمجاعا     ألن ثبوت ؛ إىل األفهام وهو حجة   

وإما بالقياس  ، وإما بالضرورة كطهارة احلياض واآلبار      ، وإما باإلمجاع كاالستصناع    ، الصوم يف النسيان  
أنه على   وأنت خبري ب   ، قياس خفي يقابل قياسا جليا     :واملراد باالستحسان يف الغالب   . اخلفي وأمثلته كثرية  

 .هذه التفاسري ليس دليال خارجا عما ذكر من األدلة األربعة
 . الفارقي ال ما صرح فيه بالعلة وقطع فيه بنف، السابق إىل الفهم:املراد بالقياس اجللي هنا )٣(
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)٢٦٤( 

)١(
)وِرةــروبالض ()٢(

) اِس اخلَِفيوِبالِقي(


)٣(


  
) قَّقحت٤(ال ي( ِت اسحفِ  س لَفتخ؛ ))٥يـهِ انٌ م




 )٦()٧(
                                                                                       

 .٢٢٦ح حابس . بإمجاع املسلمني عليهجلهالة ما يستغرق من املنافع واملاء وثبت ؛ وأجرة السقاء القياس منهما )١(
 .فإن القياس على أصوهلم يقتضي أا كغريها يف النجاسة لكن ضرورة االحتياج إليها أباح ذلك:  قال)٢(
 . يف عشرين مثقاال نصف مثقال#لكن جتب الزكاة للنص وهو قوله  )٣(
فإن حتقق استحسان خمتلف فيه يف غري ما ذكـروه يف           ) *. (٢٢٦على املختار وفاقا للجمهور حابس ص      )٤(

ملا علمت أن عدم الدليل يف نفـي األحكـام          ؛ ال دليل يدل على كونه حجة فوجب تركه       : ر قلنا الصو
 .الشرعية مدرك شرعي

وإن عاد إىل املعـىن     ،  ألن اخلالف إن عاد إىل اللفظ فال مشاحةَ يف العبارة بعد صحة املعىن من غري إام                )٥(
وال حاجة لنا إىل فـرض      . ٢٢٦ح حابس ص  . يهفرجوعه إىل الترجيح بني األدلة الشرعية وهو متفق عل        

 .٢/٦٣٨ح غ . مث االحتجاج على إبطاله، استحسان يصلح حمال للنزاع
 &õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθøΒr&: لقوله تعاىل ؛ باملال الزكوي ؛ مايل كلُّه صدقة  : وذلك كتخصيص أيب حنيفة قول القائل      )٦(

Zπs%y‰|¹ ^ ]بالنذر تقتضي أنه جيب التصدق جبميع ماله عمال بعموم لفظ ألن أدلة وجوب الوفاء ؛ ]١٠٣ :التوبة 
وهذا احلد يعيد اخلالف إىل     . الناذر لكن اقتضى الدليل اخلاص العدول عن ذلك إىل ختصيصه مبال الزكاة           

 .فإمنا يلزمه أن يسمي ختصيص العموم استحسانا؛ الوفاق
 وهذا يوجب أن ال يكون العدول عن ، منه قيل هو العدول من قياس إىل قياس أقوى ؛ وحنو ذلك: قوله )٧(

= 
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)٢٦٥( 

)١()٢(


)٣(
)٤(

)٥(
 

)   بذْها ماِبيوأمحالص()فاألكثر (
)أنه ليس ِبحجةٍ  (

%

)٦(

                                                                                       

، وهو استحسان عندهم كاستحسام أن ال قضاء على اآلكل ناسيا يف صومه          ؛ القياس إىل نص استحسانا   
ألنـه  ؛ هو ختصيص قياس بدليل هو أقوى منه وهذا باطـل         : وقال بعضهم . وتركهم القياس ألجل اخلرب   

فظهر لك أن ما ذكره أبو ؛ ن وهو استحسان عندهميوجب أن يكون العدول عن غري قياس ليس باستحسا
 .٦٩٧منهاج ص. هو أسلم احلدود من االعتراض] ٢/٢٩٦املعتمد [احلسني 

 .أو مردود قسم ثالث: وليس قوله، ما مقبول أو مردودإ مبعىن أنه )١(
 . اما ظهورا تأي يظهر )٢(
 .أي ثبوت كونه دليالً أصفاين )٣(
ألنه ال يدري مببلغ نظره ولعله خيال باطل فال تقوم له به حجة ؛ هو غري مقبول منهفأما يف مواطن اجلدال ف) ٤(

وهذا احلد يوجب أن يكـون      ) *. (٢/٦٣٧ح غ   . بل يف حق الغري   ) *. (٢٤٧قسطاس ص . على املناظر 
 .٦٩٧منهاج ص. العدول عن االستحسان إىل القياس استحسانا وليس باستحسان باتفاق

 . أصفهاين يف كونه دليالً أي )٥(
 .أي على غري الصحايب )٦(
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)٢٦٦( 

#)و()وِم: (قولهجاِبي كَالنحأص(ر١() اخلَب(، 
#)٢()هوحون ()٣(
# :)٤(#

                                                                                       

وقال الذهيب من   ، يضع احلديث : قال الدارقطين ،  احلديث من رواية جعفر بن عبدالواحد اهلامشي القاضي        )١(
، كذاب : ورواه عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال ابن معني   : قال ابن كثري  ، أصحايب كالنجوم : بالياه

، واه: وقال أبو زرعـة ، حديثه متروك: وقال ابن أيب حامت   ، تركوه: خاريوقال الب ، ليس بثقة : وقال شعبة 
وقـال يف   ، وقد روي من غري طريق لكنه ال يصح شيء منها         : قال ابن كثري  ، ضعيف واهٍ : وقال أبو داود  

قال الـذهيب  . ومحزة ضعيف، رواه عبد بن محيد من طريق محزة النصييب عن نافع عن ابن عمر    : التلخيص
وقال ابن  ، متروك: وقال الدارقطين ، منكر احلديث   : وقال البخاري ، ال يساوي فلسا    : ن معني قال اب : فيه

ورواه الدارقطين يف غرائب مالك . ٤/١٩وقال ابن حجر أيضا يف التلخيص ، عامة رواياته موضوعة: عدي
ره البزار وذك: قال، وال أصل له من حديث مالك وال من فوقه  ، ومجيل ال يعرف  ؛ من طريق مجيل بن زيد    

قال ، كذاب: وقال عبدالرحيم ، يف رواية عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن عمر             
ليس : وقال مرة، كذاب: وقال حيىي بن معني، تركوه: قال البخاري:  يف عبدالرحيم هذا٢/١٢٤يف امليزان 

 .غري ثقة: وقال اجلوزجاين، بشيء
 .٢/٢٨٨عضد . هو املعين حبجيتهوكون اإلقتداء م اهتداء  )٢(
قال األصفهاين يف شرحه علـى خمتصـر        . ٢/٢٨٨عضد  . حنو اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر        )٣(

. إخل. حنو اقتدوا باللذين من بعـدي    : قوله. إن قول الشيخني حجة   : احتج ذا احلديث من يقول    : املنتهى
ال :  عن ربعي عن حذيفة أعله ابن أيب حامت وقال  من حديث عبدامللك بن عمري     ٤/١٩٠قال يف التلخيص    

ألنه عن عبدامللك عن موىل ربعي وهو       ؛ إنه ال يصح  : وقال البزار عن أيب حزم    ، أصل له من حديث مالك    
ورواه وكيع عن سامل املرادي عن عمرو بن مرة عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفـة عـن    ، جمهول
وقال الذهيب  ، بعي وأن ربعيا مل يسمعه عن حذيفة وسامل هذا        وتبني أن عبدامللك مل يسمعه عن ر      ؛ حذيفة

وأما عبدامللك بن عمري فقـال  ، يف امليزان ضعفه حيىي بن معني والنسائي وعمر بن مرة كان يرى اإلرجاء      
. ضـعيف : وقال أمحد . ليس حبافظ : قال أبو حامت  : وقال. وكان يدلس ، طال عمره فساء حفظه   : الذهيب

. وذكر الكوسج عن أمحد أنه ضعيف: قال، كان شعبة ال يرضاه   : وقال ابن خراش  . طخيل: وقال ابن معني  
مث كان  ، عبدامللك كان شرطيا على رأس احلجاج     : وقال اإلمام الناصر للحق   . وأطلق ابن اجلوزي جرحه   

 وهم جرحى   $وحيكى أنه مر بأصحاب علي      ، مث كان قاضيا البن هبرية ولبين مروان      ، عامال لبين أمية  
 .انتهى من جوابات لإلمام القاسم. وهو عند بعض أهل احلديث جمهول،  جيهز عليهم ويقتلهمفجعل

  .٤٣وابن ماجة رقم ، ٢٦٧٦الترمذي رقم  )٤(
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) َونبه املُقَلِّـد اد١(إذ املُر((
#


)  الشرِعيإذا عِدم الدِليلُ(خامتة


)َِملع ()ِبقِْل ايِلِلدلع (


)٢(

ـ  ِهما ينتفَع بِ   أنَّ كُلَّ () ارتخموالْ(  ضـرٍر  وِن دن ِم
) عقْالً()٣() احةُب فَحكْمه اإلِ   آِجلٍ الٍَل و عاِج




                                                                                       

 .٢/٢٨٨عضد . وليس قول بعضهم حجة على بعض باإلمجاع،  للصحابة#ألن خطابه  )١(
لف فيما ال يدرك فيه خبصوصه جهـة        واخت: ٢/٧٢٠يف الغاية وشرحها ما لفظه      ) *. (قبل ورود الشرع   )٢(

وتناول ما  ، والشرب من أارها  ، أو جهة مقبحة له كالتمشي بالرباري والتظلل حتت أشجارها        ، حمسنة له 
معناه أن  ؛ مما ال يدرك منها خبصوصه    : فقوله؛ ينتفع به احلي وال مضرة فيه على أحد كالنابت يف غري ملك           

وأما على جهة اإلمجال فإنه يدرك فيه ذلك ، لتفصيل يف كل فعلالعقل ال حيكم فيه على جهة التخصيص وا
وليس اخلالف يف األفعال اليت قضى ) *. (اخل. اإلباحة: أوهلا: وهلذا اختلفوا فيه على أقوال ثالثة     ؛ وحيكم به 

ألنه لو اشتمل أحد طرفيه     ؛ فهي بني واجب ومندوب وحمظور ومكروه ومباح      ؛ العقل فيها حبسن أو قبح    
وإن مل . أو تركه كرد الوديعة وشكر املنعم فواجـب    ، فأما يف فعله كالظلم والكذب فحرام     : ةعلى مفسد 

أو تركه كمكافـأة  ، فأما يف فعله كالصفح عن املسيء فمندوب   ؛ فإن اشتمل على مصلحة   : يشتمل عليها 
 يـدرك   وإمنا اخلالف يف الفعل الذي ال     ، وإن مل يشتمل عليها أيضا فمباح كفعل الصيب       . املسيء فمكروه 

 .٣٦٣قسطاس ص. العقل فيه خبصوصه جهة حمسنة
 . وهي األذن وعدم احلرج: قيل:ه ما لفظ٣٦٣يف القسطاس ص )٣(
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)١()يلَِقو()ِلب(
)٢(احلَظْر( (




) .وبعهمض()قَّفو٣(ت((
)اةُ لَنواحلُج(

)لَمعا نأن ()نسحالُهح ا ذَِلكم  (
)اِفِن اإلنصسا ِبحكَِعلِْمن ()ِح الظُّلِْمقُبو ()٤(





                                                                                       

وذكر غري واحد من األشاعرة أن املراد هو        : بعد سوق كالم ما لفظه    : ٣٦٣ قال صاحب القسطاس ص    )١(
أو مبـاح   ، شرع ويبعث النيب  أن العقل حيكم فيما هو كذلك بأنه حرام يف حكم الشارع وإن مل يظهر ال              

فاحلكمة تقتضي إباحته إياه حتصيال ملقصود خلقها وإال لكان عبثا خاليا عن احلكمة             ) *. (كذلك فيحقق 
: الشمس[ ^yγyϑoλù;r'sù $yδu‘θègéú $yγ1uθø)s?uρ$&:  ولقوله تعاىل٣٦٤معيار وقسطاس ص. وأنه نقص وال حيظر إال بدليل

 .ح فصول للسيد صالح وفيه تأمل. ومل يفصل أي مبا ركب فيها من العقول ]٨
ال نسلم قبح التصرف يف ملك الغري : قلنا، ألنه املفروض فيقبح ؛  بأن ذلك تصرف يف ملك الغري بغري إذنه)٢(

 .٢/٧٢ح غ .  عن الضررمرتها حنن فيه أي املالك لكنه فيم؛ وإمنا يقبح لو ضره، مطلقا
فعدم الدليل على ثبوت : قالوا؟، هل احلكم املفروض حظر أو إباحةو؟ ال ندري هل هنا حكم أو ال: مبعىن )٣(

يف مجـع   ) *. (٢/٧٢٠ح غ   . واحلق خالفـه  ، احلكم يف ذلك دليل على بطالن ما استدل به خمالفوهم           
بل البيان يف وجود احلكم ؛ وال حكم موجود قبل البعثة ألحد من الرسل: ١/٣٥اجلوامع وشرحه للمحلي 

؛ ومن عرب منا يف األفعال قبل البعثة بالوقف فليس خمالفا ملن نفى احلكم فيها منا        ، عموقوف إىل ورود الشر   
 .اهـ باختصار. إذ توقُّف احلكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده

 . بني الفعلني ليخرج ما تقوله األشاعرة)٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٦٩( 


)١( 

)لَ عليهما د اللَّفظُ  املنطُوق
 )فإن أفَاد() )٢( النطْقِ محلِّيف  

 )٣()وداللَته() غَيره فَنص () معنى ال يحتِملُ  (
)ٌةوِإالَّ، قَطِْعي ()٤(فَظَاِهر( (

                                                                                       

؛ ما أفاده اللفظ يشترك فيه القسمان     :  فقوله ،املنطوق ما أفاده اللفظ   : ٥/٣٦٨يف الغاية وشرحها ما لفظه       )١(
ألن إفادة اللفظ   ؛ إلخراج املفهوم ؛ من أحوال مذكور  : وبيانه بقوله ، ألن املفهوم مستفاد من اللفظ قطعا       

، واإلجياب والسلب ، واملراد باألحوال األحكام الشرعية التكليفية والوضعية     ، فيه ألحوال لغري مذكور فيه    
فإن ذكرت احلال يف اللفظ كما ذكر صاحبها فيه بأن جييء يف الكالم ، لعادية وغريهاواملقدمات العقلية وا

: وقولـه تعـاىل   ، ]٧٨: اإلسـراء [ ^ ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# &: ما يفيدها بنفسه فصريح كقوله تعاىل     
&ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπs%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθãèsÜø%$$sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr&^ ]فإنه دل فيهما على حالة مذكورة للصالة والقطع وهي      ]٢٨: املائدة

وإال تكن احلال املستفادة من اللفظ مذكورة فيه فغريه أي غري           ، وجوب صالة الظهر وعلية السرقة للقطع     
 .الصريح وهو املدلول عليه بااللتزام

 .ح خمتصر املنتهى. هذا تعريف للمنطوق االصطالحي بالنطق اللغوي فال دور )٢(
فإن احلكم فيه وإن مل يذكر وال نطق   ؛ ليعم الصريح وغري الصريح   ؛ ء ذكر ذلك احلكم ونطق به أو ال       سوا )٣(

 ]٢٣: اإلسراء[ ̂ &Ÿξsù ≅à)s? !$yϑçλ°; 7e∃é&: فداللة. به لكنه من أحوال املذكور وأحكامه على ما سيجيء من األمثلة
متكث إحداهن شطر دهرهـا ال      (لة  ودال. على حترمي التأفيف منطوق صريح وعلى حترمي الضرب مفهوم        

والفرق بني املفهوم وغري    ، على أن أكثر احليض وأقل الطهر مخسة عشر يوما منطوق غري صريح           ) تصلي
وقد جعل بعض أئمتنا وبعض األصـوليني غـري         ، ٢/١٧٢عضد وسعد . الصريح من املنطوق حمل تأمل    

أمل قال يف حواشي صالح علـى       حمل ت : قوله. ٢٣٢حابس ص . الصريح على أقسامه من باب املفهوم     
خبالف املفهوم فإنه يف غري حمل      ؛ ولعل وجه الفرق أن غري الصريح الزم يف حمل النطق         : ٣٣٢الفصول ص 

 .٢٣٢ح حابس ص. النطق
. فالظاهر يف االصطالح هو اللفظ السابق إىل الفهم منه معىن راجح مع احتماله ملعىن مرجوح مل حيمل عليه )٤(

 .٢/٣٧٢ح غ بلفظه 
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)٢٧٠( 

) هاللَتدو  () ٌـةيظَن( 
)َِقيل :هِمنو ()امالع ()١(

)٢(
) صالن ا: )٣(ثُماللَّفْظُ      إم لَه ِضعا وو مهو ِريحص (

)وِصِهصِبخ ()٤(
# )٥(

)٦(


                                                                                       

 .ال فرق جلواز التخصيص مرة أخرى كما هو املقرر )١(
وأما ، يف العمليات: قيل) *. (ألن داللته على كل فرد إخل لكان أوىل: ولو قال،  تعليل للقول بأنه من الظاهر)٢(

ن هذا الـدليل يعـم      وفيه أ ، ة فيؤدي إىل اعتقاد اجلهل    لئال يكون إلغازا وتعمي   ؛ يف العلميات فيفيد القطع   
 .والعملي فهو أعم من الدعوىالعلمي 

إذ كل من النص والظاهر واملؤول وامل داخل حتـت          ؛ إخل كما ال خيفى   . مث املنطوق إما صريح   : صوابه)٣(
وقد أفاد هذا املعىن ابن اإلمام يف       ، الصريح وإمنا امتاز النص عليهما بأنه ما أفاد معىن ال حيتمل غريه فلينظر            

ه يفهم أن داللة االقتضاء واإلمياء واإلشارة من أقسام النص وليست مـن  مع أن،  واهللا أعلم  ٢/٣٦٩غايته  
 .النص يف شيء

ألن املراد أن اللفظ وضع ألن يفيد املعىن بنفسه ال ؛ ويف جعل الشارح قيد خبصوصه إلخراج العام حمل نظر )٤(
سبق منه االحتمـال    إذ ي ؛ بااللتزام فال خيرج العام من الصريح حيث أفاد نفس اللفظ احلكم كما مثل به             

يفهم أن داللة : وتعبري املصنف بلفظ قيل. الراجح مع احتماله للتخصيص املرجوح لكثرة التخصيص للعام  
 .العام على أفراده قطعية

 .١٥٨٨٠ العمال رقم وكرت، ٤/١٢٩والبيهقي ، ١٢٣٩أمحد رقم ومسند ، ١٤١٢البخاري رقم  )٥(
فإن أفاد : وحمله فيما تقدم عند قول املصنف. فى ما يف إيراده هنا  ال خي ، ومن ذلك حديث الغدير اخل    :  قوله )٦(

أما النص املذكور هنا فهو مبعىن املنطوق على بعض االصطالحات فهو أعم من . معىن ال حيتمل غريه فنص
إذ يلزم منه خروج العام وكل ما       ؛ ومن مثة مل يكن قوله خبصوصه مرضيا      ؛ النص والظاهر وامل واملؤول   

 . قاله املوىل هاشم بن حيىي الشاميبضمن وهو غري مناسدل بالت

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٧١( 

%  .)    ام وهِريٍح وص ا غريوإم()  ملْـزي
هن١(ع(()٢(


) فَِإنْ قُِصد(

)و(
) قدالص قَّفوأو،  ت() ـ ـةُ الصقْلِّيةُ العأو ،  ح(

)الص  هلَيةُ عِعيرةُ الشح() ٍـاءاللَةُ اقِْتضفَد(


)ُِمثل(#)ُانيسالنِتي اخلَطَأُ وأُم نع ِفع٣( ر(
)٤(



&È≅ t↔ó™uρ sπ tƒ ö�s)ø9$#^ 

] ٨٢: يوسف[
                                                                                       

ح . بل لكونه يلزم عنه أي لكون مدلوله يلزمه فيفهم عند ذكره، يفيده اللفظ ال ألجل كونه وضع له  :  أي )١(
 .٣٢٤السيد داود على املعيار ص

من الزم النطق بالعدد    نه يدل على أن العشرة عدد زوجي بااللتزام أي          أي إ . كداللة العشرة على الزوجية    )٢(
 . عشرة أنه زوج

وابن ، ٧١٧٥وابن حبان رقم    ، ٢/١٩٨وأخرجه احلاكم يف املستدرك     ، ١/٤٣٣كشف اخلفاء للعجلوين     )٣(
 . بألفاظ متقاربة١١٢٧٤والطرباين يف الكبري رقم ، ١٠٣٠٧وكنز العمال رقم ، ٢٠٤٥ماجة رقم 

ذكر معىن هذا يف . ئ واملفطر ناسيا يف رمضان على قول      إال ما خصه دليل كإجياب الكفارة يف حق املخط         )٤(
 .٢٣١شرح ابن حابس ض
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)٢٧٢( 

)١(


) ينع كدبع ِتقأع
) علَى أَلْفٍ 



)٢()ْفإن ()٣()قَّفوتي لَم (


)و()َنراقْت()٤() كُني لَم كٍْم لَوِبح  ()٥()ِلِهِليع٦(ِلت( (

)َلَكَان ()٧()اِعيد٨(ب( (
                                                                                       

 .٣٢٤ح معيار للسيد داود ص. إذ سؤاله عبث؛ لكونه يعلم بأنه ال يفيد فائدة )١(
. فهذه أقسام داللة االقتضـاء    ، ال تصريح لتوقف صحة العتق املطلوب على تقدم امللك ولو تقدما ذهنيا            )٢(

، وأن يتوقف الصدق على قصده، ن هلا شرطني وهو أن يقصد املتكلم إفادة ذلك املعىنوعرفت من ذلك أ   
 .فيوصف اللفظ حينئذ بأنه يقتضي ذلك املعىن،  تتوقف الصحة الشرعية أو الصحة العقلية على قصدهأو

لو مل يكـن ذلـك   ، أي وصف؛ أي امللفوظ الذي هو املقصود للمتكلم حبكم  ، أن يقترن : وثانيهما )٣(
مثل قصة األعرايب فإنه اقترن األمر      ، أي الوصف لتعليل ذلك املقصود لكان اقترانه به بعيدا        ، كماحل

وقد يتوهم مـن ظـاهر      ، باإلعتاق بالوقاع الذي لو مل يكن هو علة لوجوب االعتاق لكان بعيدا           
وفسـاده  ، مواملقصود أن املقترن علة للحك    ، وباملقترن الوقاع ، العبارة أن املراد باحلكم هو اإلعتاق     

 .١٧٢سعد مع حذف ص. ظاهر على املتأمل
 .٢٣١حابس ص. أي امللفوظ الذي هو مقصود املتكلم )٤(
 .مل يكن ذلك الوصف: ٢/٣٦٩عبارة شرح الغاية  )٥(
 .٢٣١ص. حابس.  أي كونه علة للحكم)٦(
 .٨٣٧منهاج ص. إلفادة معناه الصريح )٧(
 .٢/١٧٢عضد بلفظه . بهفيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن مل يصرح  )٨(
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)٢٧٣( 

) صن ِبيهناٍءفَتِإميو(
)  ِلـِهحنو قَو
) )١( علَيك الكَفَّارةُ  #

)٢(


$)  ٍعبِبس تسا لَيه٣()إن(
$)   ٍاءِبم تضمضمت لَو تأيأَر (


)و ()   الالِزم ذَِلك قِْصدإنْ لَم ي(

)ٍةاراللَةُ ِإشفَد(


)ِلِهكَقَو (#)قٍْل وِديٍنع اقَِصاتاُء نس٤()الن( 
 تمكُثُ ِإحداهن شطْر دهِرها   : قَالَ؟، وما نقْصانُ ِديِنهن  (#) قِيلَ(

                                                                                       

 .ولعله رواه باملعىن، فينظر ؛ أعتق: الذي تقدم له يف القياس )١(
 وهذا مثال كون الوصف بعينه للتعليل فيستفاد منه كون الوقاع علة: ٢/٣٦٩يف حاشية شرح الغاية باملعىن  )٢(

 لتقدير   كان دونه يف الظهور    وإن، ألن إيراد األمر به يف معرض اجلواب جيعله يف معىن واقعت فكفر             ؛ لالعتاق
 يكون   أن -ولذلك كان احتمال  ؛ وتأخري البيان عن وقت احلاجة    ، وإال لزم إخالء السؤال عن اجلواب     ، الفاء

 . بعيدا جدا-شيء اشتغل بشأنك وقد سأله عنكقول السيد لعبده ؛ أو زجرا للسائل عن سؤاله، ابتداء كالم
ذاك : يقال.  للنص الصريح فينظر يف جعله هنا مثاال لغري الصريح))بسبعإا ليست ((: قد تقدم التمثيل بقوله )٣(

 .كذا قيل، كما يدل عليه قوله هناك؛ وهذا على آخر، مبين على قول
، ٢٩٨البخاري رقم   ، ٣٢٥للسيد داود ص  . $وهو صريح قول الوصي     ) وحظٍّ(ويف بعض األحاديث    )٤(

  .١/٨٧ومسلم 
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)٢٧٤( 

 أكْثَِر احلَيِض وأَقَلِّ الطُّهِر     بياَنَ() لَم يقِْصد (#) فَِإنه. )١( تصلِّي ال
) تقْتِضي ذَِلك ( #) )٢(ولَِكن املُبالَغةَ 

)٣(
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إذ الشـطر لـيس   ؛ ن أكثر احليض مخسة عشر يوما وليست بالواضحةوهذه حجة الشافعي على أ   : قلت )١(
 ÉeΑuθsù y7yγô_uρ &: بدليل قوله تعاىل  ؛ بل للبعض وإن زاد على النصف أو نقص عنه        ، مبوضوع للنصف فقط  

t� ôÜ x© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#t�ysø9$#  ^]وقولـه  . وإمنا أراد حتري حماذاته وحماذاة جزء منه وإن قـل         ، ]١٤٤: البقرة
إن احلديث  : وقد يقال  ، ٨٣٧منهاج ص . مل يرد أنه نصفه باالتفاق    ) الوضوء شطر اإلميان  (: #

وأن ، لتقريرهم أن أكثر احليض عشرة أيـام      ؛ يصدق من غري مبالغة على ما ذهب إليه أهل املذهب         
فيمكن أن تكون بعض النساء حيضها وطهرها على هذا فال يكـون يف             ؛ أقل الطهر عشرة كذلك   

.  على غري املبالغـة    #وهو األوىل حبمل كالم النيب      ، وحيمل احلديث على ظاهره   ؛ ةاحلديث مبالغ 
يكون إطالق حكم البعض على الكل وهـو كـثري يف   : قلت، ليس بعام يف مجيع النساء  : فإن قيل 

: من ذلك يف كالم اهللا تعـاىل قولـه تعـاىل      . وكالم العرب ، #وكالم رسوله   ، كالم اهللا تعاىل  
&ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r&^] ٣٢٦ح للسيد داود ص] ٣٨ :املائدة. 

 .٣٧٠/ ٢ح غ . واملبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض )٢(
ومل يذكر  ، إن احلديث دل داللة إشارة على مساواة أكثر مدة احليض والطهر            : ٢/٣٧٠يف شرح الغاية     )٣(

 .تعيني عدد لألكثر
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)٢٧٥( 

)١(
                                                                                       

 z≈t↔ø9$$sù £èδρç�Å³≈t/ (#θäótFö/$#uρ $tΒ& :ومثل قوله تعاىل  . ولكن لزم منه ذلك كما ترى     : ٢/٣٧٠رح الغاية   لفظ ش  )١(
|=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θè=ä.uρ (#θç/u�õ°$#uρ 4®Lym ẗt7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø:$# âÙu‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ Ì�ôfxÿø9$# (̂ ]١٨٧: البقرة[ 

ومثل . وعدم إفساده للصوم وال شك أنه مل يقصد ذلك يف اآلية          ، فإنه يعلم منه جواز إصباح الصائم جنبا      
فإنه يدل على أن الكفار     ] ٨: احلشر [^ Ï!#t�s)àÿù=Ï9 tÌ�Éf≈yγßϑø9$# tÏ%©!$# (#θã_Ì�÷zé& ÏΒ öΝÏδÌ�≈tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡uθøΒr&uρ&: قوله تعاىل 

ألن اهللا تعاىل مساهم    ؛ مع أا إمنا سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة       ، تيالءميلكون أموال املسلمني باالس   
فلو . ال من ال يصل إىل يده املال وإن كان ملكا له          ، والفقري من ال مال له    . فقراء مع إضافة األموال إليهم    

ضان فتبطل  ال يقال اإلضافة تقتضي امللك فيتعار     . كانت باقية على ملكهم لزم ااز وهو خالف األصل        
قد تقرر عند علماء العربية أن اإلضافة يكفي فيها أدىن مالبسة بني املضاف واملضاف         : ألنه يقال ؛ اإلشارة

وكل واحد من األحوال اليت دل عليها باالقتضاء أو اإلمياء أو اإلشارة حال . فال نسلم اقتضاءها امللك؛ إليه
 مدلول عليها بااللتزام فخرجت عن املنطوق الصريح        ولكنها غري مذكورة يف العبارة وإمنا هو      ، للمذكور  

ألنه ال يكون حاال للمذكور وإمنا يكون حاال لغري املذكور كتحـرمي        ؛ وفارقت املفهوم ، إىل غري الصريح  
وكعدم وجوب الزكـاة يف     ، فإن التحرمي حال للضرب وهو غري مذكور وإمنا املذكور التأفيف         ، الضرب

بيان ذلك . هي غري مذكورة وإمنا املذكورة السائمة حنو يف الغنم السائمة زكاةاملعلوفة فإنه حال للمعلوفة و
ومساواة مدة احليض ملدة الطهر يف بعض ، والعلية، والتمليك،  واألهل-فيما ذكرنا من األمثلة أن املؤاخذة 

 -سـلمني   وملك الكفار ملا استولوا عليه من أموال امل       ، وجواز اإلصباح جنبا  ، وأقل مدة احلمل  ، النساء
، واحلمل، وبعض النساء، واملعلوفة، والعبد، والقرية، والنسيان، هي اخلطأ: أحوال غري مذكورة ملذكورات

. ح غ . فال اشتباه بني غري الصريح من املنطوق وبني املفهوم كما تـوهم           ، والفقراء املهاجرون ، والصائم
 أن يقصد مجيع ما يدل عليه القول فكيف ألنه البد؛ هذا حمل تأمل ، وال شك أنه مل يقصد ذلك اخل      : قوله
 ^ Ïmé& öΝà6s9 s's#ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9$# ß]sù§�9$#≅¨&: إن جواز اإلصباح جنبا غري مقصود للمتكلم يف قوله تعـاىل          : يقال

ألنه تعاىل عامل جبميع ؛  غري املقصودلةمرت لفيرتاآلية وقد يوجه كالمهم بأن هذا يقصد بالتبعية    ] ١٨٧: البقرة[
إن اهللا  : وأجاب الزركشي عن هذا اإلشكال بقوله     .  عليه القول فكيف ال يكون مقصودا له تعاىل        ما يقع 

ويتصور أن العريب يأيت بلفظ عام على قصد التعميم مع ذهوله عن بعـض  ، تعاىل أنزل القرآن بلغة العرب   
وإليه ، ذا الطريقكتاب والسنة تكون على هفكما كان هذا معىن واردا يف لغة العرب فكذلك ال، املسميات

 أن ،أشار سيبويه يف كتابه حيث وقع الرجاء يف القرآن بلعل وعسى وحنو ذلك مما يستحيل يف حقه تعاىل                
وقد ذكر نظري هذا ابـن  ، اهللا   من خط العالمة عبد الرمحن احليمي رمحه      . ذلك نزل مراعاة للغتهم انتهى    

مرادهم أنه غري : يقال.  النادرة وغري املقصودةأيب شريف يف حاشيته على اجلمع يف باب العموم يف الصورة
 .بل تبعا، مقصود بالذات
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)٢٧٦( 



)وماملَفْهو:()     ِطْقلِّ النحِه اللَّفْظُ ال ِفي ملَيلَ عا دم (
)  ِـانعون ـوهو :(

)ُلافَقَةِ    : األواملُو ومفْهى ممسيِه ولَيع فَقتكُونَ  ، مأنْ ي وهو(
)   ناِفقًا ِللْموم هنع كُوتطُوِق ِبِه ِفي احلُكْمِ   املَس ()  َفَِإنْ كَان

) )١(معنى اَألولَى(؛ )ِفيِه
)وفَه( ِى اخلواِبطَفَحن حقَو ـ و  ِهِل

تىالَع:&Ÿξsù ≅ à)s? !$yϑçλ °; 7e∃ é& ^ ]لَى   ]٢٣: اإلسراءلُّ عدي هفإن  ()  ـِرميحت
لَى الضِب ِبطَِريِق اَألور (


& yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘ sŒ #\�ø‹yz …çνt�tƒ 

∩∠∪  tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ #v�x© …çνt�tƒ ^]٨- ٧ :الزلزلة[


)ِْإنِفيـهِ   و كُـني لَـم  (
) لَىى اَألونع٢(م( ( 

                                                                                       

يعلم منه تأدية ما دون ] ٧٥ :آل عمران [^ (çµ÷ΖtΒù's? 9‘$sÜΖÉ)Î/ ÿÍνÏjŠxσãƒ 7ø‹s9Î (ôÏΒuρ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# ôtΒ βÎ&: ومنه قوله تعاىل )١(
 يعلم منه عدم تأدية ما      ]٧٥ :آل عمران [^  (Οßγ÷ΨÏΒuρ ô̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒù's? 9‘$oΨƒÏ‰Î/ �ω ÿÍνÏjŠxσãƒ y7ø‹s9Î&: وقوله تعاىل ، القنطار  

هو قياس  : ومن ثَم قال أصحابنا   ، ويعرف بأنه أشد مناسبة يف املسكوت عنه منه يف املذكور         . فوق الدينار 
 .٢٣٣حابس ص. جلي

وكثري ،  مذهب كثري من العلماء-واملساوي بلحن اخلطاب ،  وما ذكر من تسميته األوىل بفحوى اخلطاب)٢(
ومنهم مـن يسـمي األوىل مـا دون    ، منهم يسمون كل واحد من القسمني بكل واحد من االمسني        

= 
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)٢٧٧( 

  وحلَفَهناِخلطَاِب&óΟßγ̈ΨsùÌ�÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9)١( ÉΑöθs)ø9$# ^]حممد:٣٠ [
)وحن :( )&β Î)  ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç� ô³ Ïã tβρ ç� É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È ÷ tG s� ($ ÏΒ^( 

ثبـاَِت الواِحـِد   () علَى  () لُّيد )هنِإفَ ]األنفال: ٦٥[
)يِق اَألولَىال ِبطَِر(؛ ))٢(ِللْعشرِة


)و ()الثَّاِني () ِِفيه لَفتخم (


)ىمسوي()وفْهالَفَةِ ماملُخ ؛ )م

)و ()  طُوِق ِفينخمُاَِلفًا ِللْم هنع كُوتكُونَ املَسأَنْ ي وه
) ويسمى() احلُكِْم  

)دلَيلَ اِخلطَابِ (
                                                                                       

وال ، وهو خـالف يف االصـطالح     . بأن املساوي ليس من مفهوم املوافقة هذا      : وهو من قال  ، املساوي
 .٢/٣٨٠غ . مشاحة فيه

وإنا مسي بلحن ) *. (٣٨٥قسطاس ص . وعلى اخلروج من الصواب   ، اللغة على الفطنة   اللحن قد يطلق يف      )١(
هو العدول بالكالم عن الوجه املعروف : للحن لغةاو .اخلطاب دون ما سبق؛ ألن يف الداللة عليه خفاء ما        

اصـطالح  وهذا جمرد ، ]٣٠: حممد[)óΟßγ̈ΨsùÌ�÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθs)ø9$#(: إىل وجه ال يعرفه إال صاحبه قال اهللا تعاىل    
: ومثال ذلك احلكم بتحرمي إحراق مال اليتيم وإغراقه ؛ من قوله تعاىل .لقصد الفرق بينهما وال مشاحة فيه

)¨βÎ) tÏ%©!$# tβθè=à2ù'tƒ tΑ≡uθøΒr& 4’yϑ≈tGuŠø9$# $̧ϑù=àß( ]ته لألكـل يف    افإنه دل على حترمي ذلك مبساو     ، ة اآلي ]١٠:النساء
معنامها يف اللغة   :  واللحن والفحوى: ما لفظه  ٣٨٠/ ٢رح الغاية   يف ش ) * (.ب -١١٦اصل  وف .اإلتالف

: وقال يف قولـه تعـاىل   .معناه وحلنه: فحوى القول ٥٢٩/ ٢الصحاح  قال اجلوهري يف. معىن اخلطاب
)óΟßγ̈ΨsùÌ�÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθs)ø9$#(]يقول  .زيدواملراد به املعىن اخلفي كما قال أبو ،  أي يف فحواه ومعناه ]٣٠: حممد

عرفت ذلك مـن    : ويقال. ى غريه ل ع وخيفى، حلنت له بالقول أَلْحن حلنا؛ إذا قلت له قوال يفهمه عنك          
 .يفحو فحوا إذا ذهب إليه، فحا بكالمه إىل كذا: ويقال. ميد ويقصر .فحوى كالمه

 .د عشر العشرةوالواح، ألن العشرين عشر املائتني؛ كما دل املنطوق على ثبوت العشرين للمائتني )٢(
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)٢٧٨( 


)١(

)وهو() ٌةِست امأَقْس:( ) ِاللَّقب ومفْه٢(م( (


)و (
) افُهعأَض وه()ٌواآلخذُ ِبِه قَِليل(


)٣( 




                                                                                       

أو ، أو ألن اخلطـاب دال عليـه      ، إما ألن داللته من جنس دالالت اخلطاب      : ٢/٣٨٢لفظ شرح الغاية     )١(
 .ملخالفته منطوق اللفظ

، فاملراد به مطلق االسـم ، يف الغنم زكاة : أو النوع حنو، اللقب املقصود به يف املقام ما يشمل العلم كزيد     )٢(
ظـاهر كـالم    ؟ وهل يشترط اجلمود  . وهو غري معمول به عند أكثر العلماء      وقد يعرب عنه مبفهوم االسم      

وخالف يف ذلك أبو بكر والدقاق حممد بن حممد بـن جعفـر        .  فيما يأيت أنه ال يشترط     ٨٠السبكي ص 
: ١/٤٥٤وقال إمام احلرمني يف الربهان      . القاضي األصويل الفقيه الشافعي وأبو بكر الصرييف وابن فورك        

، منهم أبو اخلطاب احلنبلي يف التمهيد عن منصور ابن أمحد         : ار إليه طوائف من أصحابنا    القول باللقب ص  
وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية ونقله عن ابـن          : قال أبو اخلطاب  . ومنهم من عزاه إىل أمحد نفسه     

به ال مـن  وقد نقل قول ثالث يف العمل به وهو أنه إن كان من أمساء األنواع عمل          . خويز منداد املالكي  
واجلمهور أنه ال يعمل مبفهوم اللقب حلصول ) *. (ب، ١١٧فواصل ص. أمساء األشخاص حكاه الربماوي

واللقب قد انتفى فيه املقتضي ، النتفاء غريه من الفوائد؛ الفائدة بذكره يعين أن املفهوم إمنا يعترب لتعينه فائدة
وهذه الطريـق   ، تقامة الكالم وهو أعظم فائدة      فذكره الس ؛ العتبار املفهوم ألنه لو طرح الختل الكالم      

 .٢/٤٠١ح غ .أقوى ما يتمسك به يف إبطاله
أما إذا قام الدليل القطعي على اخلالف ،  وأجيب عن هذا بأن املفهوم إمنا حيتج به عند عدم معارضة الدليل )٣(

 .٢/٤٠١ح غ . امتنع العمل به كغريه من أنواع دليل اخلطاب
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)٢٧٩( 

)١(

)و() ِفَةالص ومفْه٢(م( (


) ـوهو (
))٣(واآلِخذُ ِبِه أَكْثَر  () أَقْوى(

                                                                                       

 .ح فصول بدائع.  وهو الرائميابن زيد وتلميذه )١(
أما مفهوم الصفة فهو حجة معمول ا عند أكثـر أصـحابنا            : ٣٨٨، ٢/٣٨٧ يف شرح الغاية ما لفظه       )٢(

، والشافعي ومالك وأمحد وأيب عبيدة معمر بن املثىن حكاه عن القاضي أبو بكر البـاقالين يف التقريـب                 
وابن احلاجب وابن السمعاين وهو ، ٣/٦٨عنه اآلمدي واجلويين وغريمها وأيب عبيد القاسم بن سالم رواه        

ونفـى  ، مروي عن اجلويين واملزين واألصطخري واملروزي وابن خريان وأيب ثور والصرييف واألشـعري          
حيىي بن محزة وأمحد بن حيىي عليهما السالم واحلنفية وبعض الشـافعية  : حجيته بعض أصحابنا كاإلمامني   

ويف احملصول واملنتخب ، واختلف كالم الرازي فاختار يف املعامل األول ، مديواملالكية واختاره الغزايل واآل
ال النعت ، واملراد ا لفظ مقيد آلخر غري منفصل عنه ليس بشرط وال استثناء وال غاية وال عدد) *. (الثاين
كثريه فقليله ما أسكر   (حنو  ؛ العلة. فيدخل فيها إخل  : قوله. ح غ . فيدخل فيها العلة والظرف واحلال    ؛ فقط
 ^ š”ÏŠθçΡ Íο4θn=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑàfø9$# (sŒÎ#&] ١٩٧: البقرة [�kptø:$# Ö�ßγô©r& ×M≈tΒθè=÷è̈Β 4̂ &وظرف الزمان حنو    ، )حرام

يف كل إبل سائمة (واحلال كما يف احلديث مرفوعا ) ال متنعوا إماء اهللا من املساجد(واملكان حنو ، ]٩: احلمعة[
 .أ، ١١٨فواصل ص). بنة لبونمن كل أربعني ا

أما لو ذكر االسم املشتق وحده      ، واشترط البعض أن يكون هناك اسم جتري عليه الصفة متقدم أو متأخر            )٣(
واألكثرون ال يشترطون ذلك لداللته ، الختالل الكالم بدونه كاللقب؛ حنو يف السائمة زكاة فال مفهوم له

أما إذا ،  واشترط بعض آخر أن تكون الصفة مما يطرأ ويزول،على السوم الزائد على الذات خبالف اللقب 
فهو قريب مـن التخصـيص      ) عامال تبيعوا الطعام بالط   : (#كانت مالزمة للجنس كالطعم يف قوله       

) *. (٣٩٠، ٢/٣٨٩ح غ   . ويقتصرون على الضابط املـذكور    ، واألكثرون على خالف هذا   ، باالسم
تدل الصفة على أن املراد خمالفة املسكوت عنـه للمـذكور يف   واحتج من ذهب إىل العمل به بأا لو مل      

وهو ال يستقيم أن يثبـت      ، إذ الفرض أنه ال فائدة غريه     ؛ احلكم ملا كان لتخصيص املذكور بالذكر فائدة      
إن ذلك إثبات لوضع التخصيص : ال يقال. فكالم اهللا ورسوله أجدر؛ ختصيص من آحاد البلغاء لغري فائدة

ال نسلم أنه إثبـات     : ألنا نقول ؛ وهو إمنا يثبت بالنقل   ؛ سكوت عنه مبا فيه من الفائدة     بنفي احلكم عن امل   
= 
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(##θ t/ Ìh�9$# $ Zÿ≈ yèôÊr& Zπ xÿyè≈ ŸÒ •Β ^  ]١٣٠: آل عمران[
)٢(










واعلم  
#


                                                                                       

بل ثبت بطريق االستقراء عنهم أن كل ما ظن أن ال فائدة للفظ سواه تعينت ألن تكون                ، للوضع بالفائدة 
القاطع يقع يف مقابله بل ،  ممنوع-إنه يلزم التعارض : قولكم: قالوا. فيكتفي به؛ مراده وأنه يقبل الظهور فيه

لكن التعارض وإن كان خالف ، سلمنا. فال يقع تعارض بني الطرفني؛ الظاهر فال يقوى الظاهر للمعارضة
وخنالفها بالدليل وهو أكثر من أن      ؛ كما أن األصل الرباءة   ؛ األصل لكنه وجب املصري إليه عند قيام الدليل       

 .قسطاس. حيصى
 . ٣٩٧املنهاج ص )١(
سلمنا فهو خارج خمرج    . نا أخذنا النهي عن القليل بدليل آخر ال يقوى املفهوم على معارضته            واجلواب أ  )٢(

واجلواب : قوله. ٩٨من الروض احلافل للسيد العالمة إبراهيم بن حممد املؤيدي ص         . األغلب وال يعمل به   
األوىل التعويل على   ف؛ وفيه أنه عام ميكن ختصيصه ذا املفهوم فال نسلم أنه معارض أقوى           . أنا أخذنا إخل  

 .̂) Zÿ≈yèôÊr& Zπxÿyè≈ŸÒ•Β$ &: أي مفهوم قوله تعاىل: قوله ذا املفهوم. اإلمجاع
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)٢٨١( 


)١(


)و() ِطرالش ومفْه٢(م((

)وهو()امفَوقَه (


)٣(&βÎ) uρ £ ä. ÏM≈ s9'ρ é& 9≅ ÷Ηxq 

(#θ à)ÏÿΡr' sù £ Íκö�n=tã^ ]٦: الطالق[
 ْإن

ْإن
                                                                                       

 .يدل على نفيها يف مجيع األجناس: أي قول من قال )١(
بـن  ا كاإلمامني أيب طالب وعبد اهللا وبعض املانعني هل، مفهوم الشرط يقول به كل من قال مبفهوم الصفة        )٢(

وابن ، ونقله إمام احلرمني عن أكثر العلماء وبالغ يف الرد على منكره، حلسني البصري والقرشي محزة وأيب ا  
وخالف يف ذلك . وأبو احلسني السهيلي يف أدب اجلدال عن أكثر احلنفية، القشريي عن معظم أهل العراق

وهو : قال اإلمام حيىي، ياإلمام حيىي بن محزة والقاضيان عبد اجلبار والباقالين وأبو علي وأبو هاشم واآلمد
. رأي أكثر احملققني من األشعرية كأيب حامد الغزايل وشيخه عبد امللك اجلويين وأيب إسحاق اإلسفراييين              

؛ واملراد به ما علق من احلكم على شيء بأداة شـرط : ٢/٣٨٣يف شرح الغاية  ) *(ب  ، ١١٩فواصل ص 
؛ ملراد بالشرط الذي هو قسيم السبب واملـانع       وليس ا ، وهو املسمى بالشرط اللغوي     ، كإن وإذا وحنومها  

فإنه يدل مبفهومه على أن إن مل يكن ذات محـل مل       ^ βÎ)uρ £ä. ÏM≈s9'ρé& 9≅÷Ηxq (#θà)ÏÿΡr'sù £Íκö�n=tã&: كقوله تعاىل 
وأمـا أصـحابنا   ، وهلذا ذهب الشافعي إىل أن املبتوتة ال نفقة هلا إن مل تكن حامال  ؛ جيب اإلنفاق عليهن  

إن فائدة الشرط أن مدة احلمل رمبا تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار                : ية فيقولون واحلنف
 .اهـ مع حذف منه. عدة احلامل فنفى ذلك الوهم

وقال بعض أئمتنا علـيهم  . صفة مل يعترب مفهوم ال كالكرخي وأيب احلسني وابن شريح والرازي وكثري ممن        )٣(
 .٢٣٧وعن أيب عبد اهللا روايتان حابس ص، ال يعمل به: زايل والباقالينالسالم والشيخان واجلويين والغ
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)٢٨٢( 



)و() ِايةالغ ومفْه١(م( (
&¢Ο èO (#θ ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$#^ ]ــرة  ]١٨٧: البق

&(#θà)ÏÿΡr'sù £Íκö�n=tã 4®Lym z÷èŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq ^ ] ٦: الطـالق[ 

)و() اهى ِمنأَقْو وه (







)و () ِددالع ومفْه٢(م( (

&óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_ ^ ]النـور : ٤[


                                                                                       

 /sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷èt=̄(βÎ*sù $yγs &: كقوله تعـاىل  ؛ كإىل وحىت ؛  وهو ما يفهم من تقييد احلكم بأداة غاية        )١(
4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3̂] ا إذا نكحت زوج     ] ٢٣٠: البقرةح غ  . ا آخر حلـت لـه بشـرطه       يفهم منه أ
ولذا قال به كل من يقول مبفهوم الشرط وغريهم ممـن مل  ؛ وهو أقوى مما سبق من املفاهيم     ) *. (٢/٣٨٣

وإليه ذهب معظـم نفـاة      ، يقل به كاإلمام حيىي واإلمام املهدي والقاضي عبد اجلبار والباقالين والغزايل          
 .وخالفت احلنفية واآلمدي، املفهوم

: كقولـه تعـاىل  ؛ وهو ما يستفاد من تعليق احلكم بعـدد خمصـوص        : ٢/٣٨٣غاية وشرحها   قال يف ال   )٢(
&óΟèδρß‰Î=ô_$$sù tÏΖ≈uΚrO Zοt$ù#y_^ ]أي ال ؛ )يف أربعني شاة شاة : (#وكقوله ، أي ال أكثر من ذلك ؛ ]٤:النور

 .٢٣٨ ح حا ص.فأما حيث أريد بالعدد املبالغة كسبعني مرة فال يعمل مبفهومه) *(يف أقل من ذلك 
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)٢٨٣( 

)و() مان $&))١(مفْهوم ِإ yϑ̄ΡÎ) àM≈ s% y‰ ¢Á9$# Ï!#t�s)àÿù=Ï9^ 

]٦٠: التوبـة [


 & Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) ª!$# ^ ]٣٥: الصافات [)٢(
)٣(

                                                                                       

 ^ yϑ̄ΡÎ) àM≈s%y‰¢Á9$# Ï!#t�s)àÿù=Ï9$&و  ، ]٩٨: طـه  [^ #$!ãΝä3ßγ≈s9Î) ª (yϑ̄ΡÎ$!&: ومفهوم إمنا املكسورة املقتضية للحصر حنو      )١(
ويعمل به عند أئمتنـا    .  اآلية فإا إمنا تدل على أن ما عدا األصناف الثمانية ال نصيب هلم فيها              ]٦٠: التوبة[

ونفاه اآلمدي واحلنفية وأبو . وجعله أئمة املعاين والغزايل والباقالين منطوقا.  باالستثناء واجلمهور كما عمل  
لنا يف إفادة احلصر استعمال الفصحاء يف مواطن احلصر         . ال يفيد احلصر مبنطوق وال مفهوم     : حيان وقالوا 
 . وإمنا العزة للكاثر *:....قال األعشى

القائـل بأنـه   . ٣٤٤فصول وحواشـيه ص .  حبصر العزة فيهووجه االستدالل أن املقصود ال حيصل إال   
، فهو منطوق   ] ٣٥: الصافات [^#$!Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) ª&  وبني ]٩٨: طه[ ^#$!yϑ̄ΡÎ) ãΝä3ßγ≈s9Î) ª$!& ال فرق بني  : قال، منطوق

 يف بل نفي الغري، فال نسلم عدم الفرق بينهما، ال نسلم أن االستثناء منطوق حىت يصح القياس سلمنا  : قلنا
 .٣٤٤ وحواشيه ص٢١١فصول . ويف الثاين منطوق، األول مفهوم 

وأما القول : قال الربماوي) *. (واحلصر بإمنا يفيد اإلثبات منطوقا والنفي مفهوما    : ٢/٤٠٢ يف شرح الغاية     )٢(
يعين مفهوم العدد فهو رأي بعض منكري مفهوم الصفة كالباقالين وإمام احلرمني ومن أنكـر           ؛ بأنه حجة 

، حاصله أنه ال يدل على نفي احلكم فيه فيما زاد أو نقص إال بدليل: وللرازي تفصيل يطول. وم العددمفه
فإما نفيا العمل به وقد أنكـر       ؛ وهذا يدل على أنه أقوى من مفهوم الشرط عند الباقالين وإمام احلرمني           

يق من أئمة الزيدية واجلماهري مـن       اإلمام حيىي واإلمام املهدي العمل به وعزاه اإلمام حيىي إىل أهل التحق           
 .ب، ١١٩فواصل ص. املعتزلة واألشعرية

كما ، وال خالف يف إفادة ذلك بني علماء البيان. يفيده: وقيل، ال يفيد احلصر: فقيل: وقد اختلف يف ذلك )٣(
. واجلمهـور معهـم   . ويف العرب الكرم  ، زيد العامل : وهو: ال خالف بينهم يف إفادة احلصر مع العكس       

: ٢/٤٠٣يف الغاية وشرحها ما لفظـه       ) *. (ب/٢٠فواصل  . بعض العلماء يقول باألول دون العكس     و
مما عرف فيـه    ، وصديقي خالد ، واألئمة من قريش  ، والكرم من العرب  ، والرجل عمرو ، ومثل العامل زيد  

سواء كان صفة أو اسم جنس ويكون اخلرب أخص منـه حبسـب             ؛ املبتدأ حبيث يكون ظاهرا يف العموم     
الترمذي رقـم  ، ) حترميها التكبري وحتليها التسليم   : (#ومنه قوله   ، سواء كان علما أو غري علم     ؛ املفهوم
وخالف فيه احلنفية بناء على أصلهم من منع        ، وهلذا احتج به أصحابنا والشافعية على تعيني التكبري       ؛ ٢٣٨

 : كقوله تعاىل؛  مثل تقدمي املعمولو.  مثل زيد العامل:  كذلك عند علماء املعاين،  املفهوم وعكسه أيضا
= 
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)٢٨٤( 

)امِقيلَ هو(
) طُوقَاِنن؛ ))١(م

)  ـوِمفْهِذ ِبمطُ اَألخرشو
؛ )املُخالَفَِة علَى القَوِل ِبِه

)    ِاألغْلَب جرخم جرخ؛ )أنَّ ال ي
&ãΝ à6ç6 Í×̄≈ t/ u‘ uρ)٢(

 ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àf ãm^ 

]النساء: ٢٣[



)و()ال()اٍلؤ؛ )ِلس

#

)أو ()ٍةددجتادِثَةٍ مح ،أو ()قْدِيالٍَة ِرته٣(ج( ( 

                                                                                       

&x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏètGó¡nΣ^] ٥: الفاحتة [&}‘≈−ƒÎ)uρ Èβθç7yδö‘$$sù^ ]٤٠: البقرة[. 
 . ٢٣٩أما مفهوم العدد فال أعرف خمالفا فيه ص: قال ابن حابس يف شرحه )١(
مث اتسع فيه فسميا  ، األمر   ب كما يرب ولده يف غال     ويسمى ولد املرأة من غري زوجها ربيبا وربيبة؛ يربهما         )٢(

التعليل ، فائدته  :  ؟ قلت  ]٢٣: النساء[ ^ِفي حجوِركُم &: إن قلت ما فائدة قوله تعاىل     . بذلك وإن مل يرما   
أو لكون بصدد احتضانكم ويف حكْم التقلـب يف حجـوركم إذا          ، وأن الحِتضانكم هلن    ، للتحرمي  

دة وجعل اهللا تعاىل بينكم املـو ، لفةوثبتت اخللصة واأل، ان وتمكَّن بدخلولكم حكْم الزواج    دخلتم بأمه 
 كأنكم يف العقد على بنان عاقدون –والرمحة وكانت احلال خليقةً بأن تجروا أوالدهن مجرى أوالدكم 

 .٤٩٥/ ١اهـ كشاف بلفظه . على بناتكم
يف الغنم السائمة زكاة وأنت : أو يف ملفهوم كقولك، طوق كما مثل به الشارحوسواء كانت اجلهالة يف املن )٣(

 . جتهل حكم املعلوفة
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)٢٨٥( 

)١(#


#
#

)٢() غَِري ذَِلـك ـا   )٣(أوِمم
)٤(). يقِْتِضي تخِصيص املُذْكُوِر ِبالذِّكِْر


 

                                                                                       

أو يكون الغرض بيان ذلك ملن له السائمة دون         ) *. (وال تنحصر الفوائد يف األربع املذكورة كما ال خيفى         )١(
ومثـل أن يكـون   . #ول وسرية الرس، ولالرتواإلطالع على ذلك من فوائد معرفة أسباب       . املعلوفة

الصالة املسنونة فروضها كـذا     : احلكم يف املسكوت معلوما للمخاطب ويف املذكور جمهوال كما لو قيل          
ألنه إمنا أتى   ) *. (٢/٣٨٥ح غ   . ألن ذلك معلوم  ؛ مفهومه أن املفروضة ليست كذلك    : فال يقال ، وكذا

 . املعىن٣٢٩ح السيد داود ص. وهو املسمى حادثة. به ملطابقة اخلرب فقط
 .٣٣٠السيد داود ص.  فجئ به لإلخبار مبا جهل املخاطب فقط ال غري ذلك)٢(
كاخلوف عن ذكر املسكوت عنه حنو أن خياف أن املخاطب يعتقد أن احلكم احملكوم به على أمر ال يثبت             )٣(

: قائلكما لو قال  ؛ له لو اتصف بصفة أخرى فيظن اختالل العموم عند ثبات تلك الصفة للمحكوم عليه             
وال : فيقـول ؛ وال تقتلوا أوالدكم فيخاف أن يظن املخاطب أنه مل يرد إال يف حال عدم خشية اإلمالق               

 �ω &: كموافقة الواقع كما يف قوله تعاىل     . ٢٤٠حابس  . وحنو هذه األمور  ، تقتلوا أوالدكم خشية إمالق     
É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# tÍ�Ïÿ≈s3ø9$# u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ^  ] نزلت كما قال الواحدي يف أسباب       ]٢٨: آل عمران 

وإمنـا اشـترطوا للمفهـوم انتفـاء        . يف قوم من املؤمنني والوا اليهود من دون املؤمنني        : ٨٥ ص ولالـرت 
 .وهو فائدة خفية متأخر عنها، ألا فوائد ظاهرة؛ املذكورات

هوم املخالفة عند معتربيه حيث ال فائدة للتقييد بشيء من وإمنا يعمل مبف: ٣٨٤، ٢/٣٨٣عبارة شرح الغاية  )٤(
أما إذا ظهرت له فائدة غـري       ، الصفة والشرط والغاية والعدد وغريها سوى التخصيص للمذكور باحلكم        

 تطرق االحتمال إىل املفهوم فيصري الكالم جممال فيه -التخصيص للمنطوق باحلكم ونفي احلكم عما عداه 
 .ة وال خمالفةفال يقضي فيه مبوافق
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&ô Å3≈ s9uρ ôM ¤)ym èπ yϑÎ=x. 

É>#x‹ yèø9$# ’ n? tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9$# ^]ــر ] ٧١: الزم



)١(


)٢(

)      الَةُ ِفيممعتةُ املُسالكَلْم طَالِحاحلَِقيقَةُ ِهيِفي اص لَه تِضعاطُِبوخالت (



)٣(

                                                                                       

مررت برجل عليم وامرأة : فتقول،  واعلم أن فعيال إذا كان مبعىن الفاعل فإنه يفرق بني مذكره ومؤنثه بالتاء)١(
مررت برجـل قتيـل   : وإن كان مبعىن املفعول فيستوي فيه املذكر واملؤنث فتقول      ، عليمة وكرمي وكرمية  

تعمل استعمال األمساء كمـا إذا اسـتعمل بـدون          أو اس ، ويستثىن من ذلك ما إذا مسي به      . وامرأة قتيل 
فاحلقيقة إن كان مبعىن . فإنه البد من التاء للفرق: أي والبهيمة النطيحة) والنطيحة: (املوصوف كقوله تعاىل

 .١٠٠روض حافل ص. وإن كان مبعىن املفعول فهي إمنا دخلت لالنتقال، الفاعل فتاؤه على األصل
 .ىن هو املقصود تدل على ذات باعتبار معأي )٢(
فإنه ال يسمى حقيقة كما ال   ؛ كلفظ ضارب بعد أن حكم الواضع بأن صيغة كل فاعل من كذا فهو كذا              )٣(

 .وفائدة الوضع قبل االستعمال جواز التجوز، خلروجه عن حدمها؛ يسمى جمازا
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)٢٨٧( 

)١(
)٢(


)٣(




)٤(
)٥()٦ (

)٧ (


)٨(


                                                                                       

 .١/٢٤٠ح غ . أي يف معىن وضع له من حيث إنه وضع له )١(
.  مل يوضع له يف اصطالح التخاطب وال يف غريه كاألسد يف الرجل الشـجاع            وكذا ااز املستعمل فيما    )٢(

لكن الوضع إذا أطلق تبادر منه الوضع احلقيقي يعين تعيني اللفـظ            ، وإن كان ااز موضوعا بالنوع    . اخل
 . ب١٢٣فواصل ص]. من حيث الوضع[للداللة على معىن بنفسه 

 . له يف الشرعفتكون جمازا؛ الستعماهلا يف غري ما وضعت )٣(
 .. كالدابة لذوات األربع وهي العرفية اخل)٤(
 .  كالصالة لذات األذكار واألركان)٥(
ألن املؤنث فرع عن املذكر فتجعل التـاء  ؛ ألن االمسية فرع الوصفية فشبه باملؤنث؛ وإمنا جيء بالتاء للنقل   )٦(

 . ى أن كثرة الشيء فرع لتحقيق أصلهعالمة للفرعية كما جعلت عالمة يف رجل عالمة لكثرة العلم بناء عل
 . ١/٢٤٢ومعىن كوا للنقل أا عالمة على كون لفظ احلقيقة غالبا غري حمتاج إىل املوصوف ح غ  )٧(
 أن لفظ احلقيقة حقيقة اصطالحية يف املعىن املذكور كما -وأما معناها اصطالحا   :  فيما سبق   مقتضى قوله  )٨(

 .  يف ااز ما يطابق هذاوسيأيت؛ هو املأخوذ من كالم غريه
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)٢٨٨( 

) لُغِويـةٌ ()وهي(


)١(
)٢()٣(

)٤(
)٥()٦(





                                                                                       

 .ومل يثبت تعيني الواضع لبطالن أدلته اخل: ١/١٦١ وعبارة الغاية )١(
القـدر احملتـاج يف     : األستاذ. أو بعلم ضروري  ، أو خبلق األصوات  ، علَّمها اهللا تعاىل بالوحي   :  األشعري )٢(

علمها : قوله]. ١/٤٤٠ع احلاجب رف[انتهى منتهى . القاضي اجلميع ممكن. وغريه حمتمل، التعريف توقيف
أو خبلق احلروف واألصوات يف جسم من األجسام وإمسـاع   ، اهللا تعاىل بالوحي اخل أي أفهمها باخلطاب      

أو خبلق علم ضروري يف واحد أو مجاعة بأن واضعا وضع تلك األلفاظ بإزاء              ، واحد أو مجاعة من الناس    
أي القدر  . القدر احملتاج اخل  : األستاذ: وقوله. ١/٢٧٨أصفهاين  . تلك املعاين ويسمى هذا املذهب توقيفا     

، والباقي حيتمل أن يكون توقيفيـا     ، الذي وقع به التنبيه على االصطالح توقيفي على الوجه الذي ذكرنا          
خامسها عكس قول   ، وقد اختلف األصوليون يف الوضع على مخسة أقوال       . وحيتمل أن يكون اصطالحيا   

 .١/٢٧٩أصفهاين على املختصر . ملذهب متمسك يعتد بهلكن مل يكن هلذا ا، أيب إسحاق
 . فإم يتعرفون باإلشارة والقرائن)٣(
 .مما يعلم وضعه ملعناه فال يقبل التشكيك )٤(
 .١/١٦٩ح غ . كاأللفاظ الغريبة اليت ال يعلم وضعها ملعانيها وإمنا يكتفى فيها بالظن )٥(
ائفة من الطوائف ويستفيض فيها ويتعدى إىل غريها ويشيع يف    نعم وصفة النقل يف العامة أن ينقل االسم ط         )٦(

وإمنا قيل ذا لبعـد  ، عىن الكل على طول الزمان مث ينشأ من بعدهم مقتفيا أثرهم يف استعماله يف ذلك امل           
  .١/٢٤٣حابس .  أهل اللغة مع سعتهم على ذلكتواطؤ
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)٢٨٩( 

)عةٌ وامةٌ ع١(رِفي( (
)٢(


)٣()ٌةِطالِحياصو (

)٤(





) )٥(وشرِعيةٌ(
                                                                                       

وعرفية وهي : لفواصل شرح منظومة الكافل ما لفظهيف ا ) *(وغلبت العرفية عند اإلطالق يف العرفية العامة         )١(
، تعم: فإن مل يتعني ناقلها فهي العرفية العامة كما أفاده بقوله         : ما نقلت يف العرف إىل غري معناها األصلي       

حىت إا ال   ؛ فخصصها العرف العام وجعلها لذوات األربع     ؛ وذلك كدابة وضعت يف اللغة لكل ما يدب       
وذلك كاصطالح أهل كـل  ، ختص: أو تعني ناقلها فهي اخلاصة كما أفاده بقوله. ةتطلق لغريها إال بقرين  

حنو اجلوهر عند املتكلمني للمتحيز الذي ال يقبل القسمة بعد أن كان يف اللغـة ألصـل                 : علم مبا خيصه  
وأهل النحو للرفع   ، وكاصطالح األصويل على القلب والنقض ملا عرفته يف االعتراضات القياسية         ، الشيء

والفقهاء للمضاربة والصرف فالعموم واخلصوص يف العرفية من حيث تعـني الناقـل             ، اخلفض واجلزم و
 :يف شرح) ب( وجه ١٢٣باللفظ ص. وعدمه

 .تعــم أو ختــص والشــرعية  
 

ــة    ــة عرفيـ ــامها لغويـ  أقسـ
   

 .إال لقرينة٢٤٣/ ١فَهِجر هذا املعىن يف العرف وال يستعمل فيه غ )٢(
، ملا اخنفض من املكان مث نقله العرف إىل زبل خمصوص تسمية للحـال باسـم احملـل   كالغائط فإنه اسم     )٣(

ح . مث نقل إىل فيض الـدم املخصـوص  ، حاض الوادي إذا فاض : يقال، واحلائض يف األصل لكل فائض    
 .١١للسيد داود ص

 .١/٢٤٣وخص بغري الشارع ح غ  )٤(
والقشريي خيالف يف وقوعها    ، ١/٢٤٤ح غ   . الينخالفا للقاضي أيب بكر الباق    ، وهي واقعة عند اجلمهور    )٥(

 .٢١٩معيار ص. وتوقف اآلمدي، فقط
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)٢٩٠( 

)١(
&Èe≅|¹uρ öΝÎγø‹n=tæ  ̂]١٠٣: التوبة[

)٢(





)٣(

                                                                                       

ومن ذلـك   . استعمال اللفظ يف غري ما وضع له يف األصل        : والنقل. وغلب عليه إخل ليخرج ااز    : وقولنا )١(
 جهـة  ومعىن كوا شرعية أن املعىن املنقول إليه مل يعرف إال مـن . قصره على بعض ما كان يطلق عليه   

، بل مىت كثر استعمال االسم فيه، ألنه ال يثبت ذلك يف ابتداء نقل الشرع ؛ وإمنا اعتربنا الغلبة فيه   ، الشارع
 .١٤قسطاس ص. فال يسبق إىل الفهم غريه عند إطالق االسم

 : وقبله   .     نوما فإن جلنب احلي مضطجعا :  متامه)٢(
 يا رب جنب أيب األوصـاب والوجعـا       

 
ـ     نيت وقـد قربـت مـرحتال       تقول ب

   
وأورد ، وذلك عالمة احلقيقة، فيسبق عند إطالق الصالة والزكاة والصوم واحلج إىل الفهم معانيها الشرعية )٣(

جلواز صـريورا بالغلبـة   ؛ عليه أنه ال يلزم من سبق املعاين الشرعية عند اإلطالق ثبوت احلقائق الشرعية 
وقد جياب ، شرع وإن مل تكن حقائق شرعية أي بوضع الشارع أي يف عرف أهل ال    ؛ حقائق عرفية خاصة  

وأن الشارع قصد إىل تعريف املكلفـني  ، بأنه ال ريب يف أن هذه املعاين املخصوصة ال يعرفها أهل اللغة            
وال ، ومل تكن إال ذه األمساء وهي جمردة عن الزم ااز الذي هو القرائن قطعا وإال لنقلت مثلـها    ، إياها

 .٢٤٥، ٢٤٤ص١ح غ ج. وألجله تبادرت من كالم الشارع؛ ا إال ذلكنعين بثبو
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)٢(  ))١(وِديِنيةٌ (


)٣(



)٤()٥(
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 .١/٢٤٧ح غ . وخالف يف وقوع الدينية مجهور األشعرية )١(
 ودينية وهي املنقولة إىل أصول الدين كاإلميان والكفر ، فرعية وهي املنقولة إىل فروع الدين:  إذ هي قسمان)٢(

 .١/٢٤٧ومؤمن وكافر وفاسق ح غ ، والفسق
أو ذوات ، وزعمت املعتزلة أن أمساء الذوات أي ذوات املوصوفات كاملؤمن والكافر  : ١/١٦٣ قال السعد    )٣(

وأمساء األفعال املفتقرة إىل  . يعين أن أهل اللغة مل يعرفوا معانيها      ، الصفات كاإلميان والكفر من قبيل الدينية     
 معها كاملصلى واملزكي ليست مـن  أو، عالج وتأثري سواء أخذت بدون ما يتصف ا كالصالة والزكاة 

 .باللفظ. ويف لفظ زعموا إشارة إىل أن هذه دعوى ال برهان عليها. قبيل الدينية
 .أي أا إذا أطلقت فال يتبادر إىل الفهم سوى ما قد صارت موضوعة له )٤(
مقدمة فتح الباري قال ابن حجر يف . وهو قول أكثر الزيدية واملعتزلة وبعض الفقهاء واجلماهري من السلف          )٥(

مل أكتب إال عمن : وقال أيضا، عن البخاري كتبت عن ألف ومثانني نفسا ليس فيهم إال صاحب حديث      
 .١/٢٤٨. ح غ. اإلميان قول وعمل: قال

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٩٢( 
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)ى فمتباينةنعملَفْظاً و تددع٢( )ِإنْ ت(

)٣(


)و ()تدحلَفْظـاً  )٤(ِإِن ات 
؛ )ومعنى فَمنفَِردةٌ 



                                                                                       

oΨô_t�÷zr'sù tΒ tβ%x. $pκ�Ïù zÏΒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊂∈∪ $yϑsù $tΡô‰ỳ$&:وأيضا قال تعاىل )١( uρ $pκ�Ïù u�ö�xî ;MøŠt/ zÏiΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9$#^] الذاريات :
ألنه مفرغ فيكون متصال مستلزما احتاد اجلنس ؛ ١/١٦٦عضد .  ولوال االحتاد مل يستقم االستثناء:]٣٦-٣٥

وبيت املسلم إمنا يكون بيت املـؤمن إذا        ، أي ما وجدنا فيها بيتا من بيوت املؤمنني إال بيتا من املسلمني           
  .١/١٦٦سعد . يق أن ليس املراد بالبيت هو اجلدران بل أهل البيتإذ التحق؛ صدق املؤمن على املسلم

ومن لوازم  ، أو اختلفتا فيها كاإلنسان والفرس      ، سواء احتدتا يف الذات كالسيف والصارم     ؛ أي يف املفهوم   )٢(
 .مساع. االحتاد يف املفهوم االحتاد يف الذات دون العكس

 .رمأو تواصلت كسيف وصا،  تفاصلت كإنسان وفرس)٣(
أي فهو يسمى   ؛ إن احتدت لفظا ومعىن بأن وجد املقصود يف مفهوم واحد ال تعدد فيه البتة فمنفرد              : قوله )٤(

واإلضايف كاإلنسان بالنظر إىل اجلنس فإن مفهومه واحد مـن  ، فيدخل فيه اجلزئي احلقيقي كزيد    ؛ منفردا
وقد جعال قسما مستقال ، ت هذا القسم فاملتواطئ واملشكك على هذا التقرير ليسا داخلني حت؛ هذه احليثية

= 
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)٢٩٣( 

) )١(تعددت لَفْظًا واتحدت معىن فَمتراِدفَةٌ    () وِإنْ  (


) تددعِإنْ ت٢(و(  اتو ىنعلَفْظًا م تدفَ: ح   ِضعِإنْ و ()ايناملَع ِلِتلْك(
، )فَمشكِّك() ِفيِه() اشتركَت() ِباعِتبار أَمرٍ (
) تتفَاوإنْ ت ()٣(


)  ِثداملُحوِد ِللْقَِدِمي وجكَاملَو (

)٤(

                                                                                       

وإن كان ذلك خالف املتعارف يف االصطالح فإما من قسـم           ، وله وجه . باعتبار التعدد يف مفهومهما   
 .ب، ١٢٥فواصل . ومعىن، املتحد لفظا

و أفراد فأفراد ناطق ه؛  والفرق بني التساوي والترادف أن التساوي هو تغاير املفهومني مع االحتاد يف األفراد)١(
؛ والترادف هو احتاد املفهومني مع تعدد اللفظ. إنسان وبالعكس مع أن مفهوم الناطقية غري مفهوم اإلنسانية

 .واهللا أعلم، ذكر معناه يف بعض كتب املنطق. والتساوي من صفات املفاهيم، فهو من صفات األلفاظ
 أو إضايف كالنوع باعتبار اجلنس ال ، يدفإن منع تصور معناه الشركة فيه فجزئي حقيقي كز: كفرس وحنوه )٢(

ومشـكك إن   ، وإال فهو كلي متواطئ إن استوى كحيوان      ، باعتبار أفراده فهو متواطئ كرجل وإنسان     
وأما املصنف رمحـه اهللا     . هكذا ذكره غري واحد من العلماء     : قلت. تفاوت كاملوجود للخالق واملخلوق   

فإنك عند التتبع  ؛ فتأمل،  احتد لفظا وتعدد معىن كما ستراه      تعاىل فإنه جعل املشكك واملتواطئ وغريمها مما      
أو : (قوله. ٢٤٥ذكره ابن حابس ص   . لكالمه ال جتد هلذا القسم مثاال إال اجلزئي حقيقيا كان أو إضافيا           

 .أي الذي هو احلقيقة املنفردة) إضافيا
 .٣٧٤ صوقسطاس معيار، أشد اينوهو ضعيف فإنه للقوغريه ، شديد احلمرة كاألمحر للقاين ضعفأو شدة أو  )٣(
 .سعد. أو لكون آثاره أكثر من آثار املمكنات، لكون الوجود يف الواجب من ذاته؛ منه يف املمكن )٤(
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)٢٩٤( 


)١() إنْ لَمو

تفَاوتت ()ُاِطئوت٢(فَم( (



)ِئٍذِحينو() ِتلْك قَاِئقح لَفَتتفإن اخ
فَهـو  () املَعاين

) اِجلنس كَحيوانٍ 


)٣(
)٤()٥(

                                                                                       

يعين أنه يقع الشك عند النظر وحيصل التردد بني كونه من املشترك املعنوي فيكون متواطئا أو من املشترك                  )١(
 .اللفظي فال يكون كذلك

ح . ألن لفظه أفاد معىن متماثال غري خمتلف بوجه فكأن ألفاظه تواطأت على ذلك            ؛ رك املعنوي  وهو املشت  )٢(
 .٢٤٥حابس ص

ملشترك بني املاهية وبني نـوع      فاملعترب يف مطلق اجلنس أن يكون متام ا       : قال الشريف يف حاشية الشمسية     )٣(
 .لك اجلنس أو السواء كان متام املشترك بالقياس إىل كل ما يشارك املاهية يف ذ، آخر

وخيرج . التفاق احلقيقة ؛ املختلفة احلقيقة النوع  : وخيرج بقوله ،  فيخرج اجلزئي ويشمل الكليات اخلمس       )٤(
والفصل يقـال يف    . ألن العرض العام ال يقال يف اجلواب أصال       ؛ باقي الكليات ؛ يف جواب ما هو   : بقوله

) *. (٤٨ح ذيب معـىنص   .  عرضه واخلاصة يف جواب أي شيء هو يف      . جواب أي شيء هو يف ذاته     
بل كل جزء مشترك بينـهما     ، واملراد بتمام املشترك الذي ال يكون وراءه جزء مشترك بينهما خارج عنه           

 . باملعىن٤٨ح ذيب ص . يكون إما نفس ذلك اجلزء أو جزءا منه
 .اليت يراد حتقيقها كاإلنسان مثال )٥(
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)٢٩٥( 


)١(





)٢(

)َِّإالو(
)َك عوالن واٍنفَهسن )ِإ


)  مـهضعبو 

ِكسعي (



)  ِضعإنْ وو

) الَّلفْظُ الواِحد ِللْمعاِني املُتعددِة ال ِباعِتباِر أمٍر اشتركَت ِفيـهِ         
) كرتاملُش وفَه

                                                                                       

رسم اجلنس البعيد كما يظهر من السياق وال ضرورة داعية له           كأنه أراد أن رسم اجلنس القريب يستلزم         )١(
أي كما أنه متام املشترك بني اإلنسان وبني مجيع ما يشاركه يف احليوانية يكون متام املشترك                ) *. (إىل ذلك 

 .بينه وبني بعض املشاركات واهللا أعلم كاإلنسان والفرس فإا بعض
  . من متام احلد وهو احلساسبل البد، اجلسم النامي فقط: أي قولنا )٢(
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)٢٩٦( 

اللَّفِْظي( ؛)َِةكاجلَاِرحِة واِريٍن ِللْجيع(
)١(







                                                                                       

 .١/٢٠١ح غ .  فإذا وضع اللفظ لكل من تلك املعاين اليت يستعمل فيها وضعا مستقال فهو مشترك)١(
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)٢٩٧( 


)و()َاملاْجز ( 


)١()٢(


)٣ (

)٤()٥()٦(
                                                                                       

 .٥٤٣/ ١ح غ .  من جاز املكان جيوزه إذا تعداه)١(
 جعلت كذا جمازا إىل حاجيت أي   : وزعم املصنف أن الظاهر أنه من قوهلم      : ٣٥٢قال السعد يف املطول ص     )٢(

 .٢٦٣ صومثله يف الشرح الصغري. معناهعلى أن معىن جاز املكان سلكه فإن ااز طريق إىل تصور ، طريقا هلا
واملفعل للمصدر ، ااز مفْعلٌ من اجلواز مبعىن العبور: أقول: ١/١٨٦ ولفظ شرح األصفهاين على املختصر )٣(

ه على وجه يصح فهو جماز يف الدرجة األوىل من     مث نقل إىل اللفظ املستعمل يف غري ما وضع ل         ، أو املكان   
فإذا اعترب يف اللفظ كان على سبيل ، أحدمها أن العبور إمنا حيصل بانتقال جسم من حيز إىل حيز : وجهني

ألن ؛ وقد أطلق هنا مبعىن الفاعل، أنه صيغة للمصدر أو للمكان : الثاين. التشبيه فيكون جمازا من هذه اجلهة
 .ن جمازا ذا االعتبار أيضااللفظ منتقل فيكو

وكذا ، لعله يريد أن اجلائز اسم فاعل متضمن للمصدر فهو جزء من مدلوله      ، لعالقة وهي اجلزئية اخل   :  قوله )٤(
) *. (كالعني يف الربيئة وهو الشخص اجلاسوس؛ فهو من إطالق اسم اجلزء على الكل، سائر املشتقات منه

 . زيأي كون املعىن احلقيقي جزءا من اا
وهي تدل ، الكلمة اجلائزة: وجعلنا املصدر مبعىن اسم الفاعل فيكون معىن ااز،  يعين إذا كان مبعىن املصدر)٥(

وأما إذا كان ااز اسم مكـان فليسـت   ، فاجلواز جزء منها أطلق وأريد منه الكل  ؛ على اجلواز والذات  
؛ ا إىل املعىن بااز وهو الطريق الذي جيـاز فيهـا    شبه الكلمة يف إيصاهل   ، العالقة اجلزئية وإمنا هي املشاة    

وأما كونه منقوال من اسم الزمان فال تستقيم العالقة كما ذكـره            ، الشتراكهما يف اإليصال إىل املطلوب    
 .شيخ لطف اهللا. أي جعل العالقة املشاة من جعلها ااورة كما ال خيفى؛ وهذا أوىل، الشارح

)٦(    از حيث كان مبعىن اسم املكان        ، اورة يعين وتكون العالقة افمع نقلـه إىل الكلمـة    ؛ فاملعىن أن لفظ ا
 .وااوزة باعتبار الواسطة وهي الطريق، اجلائزة جاور املكان ملا نقل إىل مكان آخر 
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)٢٩٨( 

)١(
)٢(


)     ِفي لَه تِضعا ولَةُ ِفي غَِير ممعتةُ املُسالكَِلم وِطالِح هاص 

: وقولهقوله). التخاطُِب لَعالقٍَة مع قَِرينةٍ   
وقوله :




)٣(
&Èe≅ |¹uρ öΝ Îγø‹n=tæ ^ ]ــة ]١٠٣: التوب

وقوله :
)٤(

                                                                                       

 العالقة ااورة مثل اسم املكان فما الفرق؟ مساع:  يقال)١(
ولعل املراد سابقا يف ابتداء النقل قبل ، تعماهلا يف الكلمة اجلائزة جماز ظاهره املناقضة ملا ذكره آنفا من أن اس    )٢(

 .وهذا بعد الغلبة فال مدافعة بني كالميه حينئذ، أن يغلب 
وخيرج ذا القيد عن تعريف ااز من احلقيقة ما يكون له معىن آخر باصطالح آخـر                . فيدخل مثل هذا   )٣(

ألركان املخصوصة فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة يف غري كلفظ الصالة املستعمل حبسب الشرع يف ا
مـن  . ال حبسب اصطالح التخاطب وهو الشرع     ، ما وضعت له لكن حبسب اصطالح آخر وهو اللغة        

 .٢٦٣الشرح الصغري ص
جمرد : أقول. خذ هذا الفرس مشريا إىل كتاب لكان أوىل: فلو مثل للغلط بنحو، العالقة هي املضادة :  يقال)٤(

إذ البد يف صحة اإلطالق من اعتبـار        ؛ جود املضادة غري كاف يف صحة التجوز بأحدمها عن األخرى         و
وال ، ألنه مبين على عدم اعتبار العالقة ؛ فتمثيل الشيخ صحيح ال غبار عليه     ؛ العالقة وإرداا حتسينا للكالم   

ولو كان املعترب   . كالم حسنا خيفى عليك أن جمرد اعتبار عالقة املضادة من دون اعتبار كم ال يكسي ال             
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)٢٩٩( 


قوله :)١( قولـه







 واعلم  
)٢()٣(

                                                                                       

ألنه ميكـن  ؛ جمرد وجود العالقة يف نفس األمر سواء اعتربها املتكلم أو ال لكان متثيل احملشي غري صحيح          
وجود عالقة بني الفرس والكتاب وهي املشاة كان تكون حسنة اجلري غري متعبة لراكبها موصـلة إىل                 

وكذلك ،  فيه يوصل إىل مطلوب الناظر من دون مشقة مطلوبة من دون مشقة فتشبه بالكتاب الذي النظر
خذ هذا الفرس مشريا إىل كتـاب  : ميكن أن يشبه الكتاب بالفرس يف اإليصال إىل املطلوب فيقول القائل 

، لكنه ال خيفى عليك عدم حسن هذا ااز؛ وأطلق عليه لفظ الفرس ملشاته إياها يف اإليصال إىل املطلوب
فما كان جواب هذا احملشى عن هذا كـان  ؛ وذا جعلوه غلطا؛ القة يف تصحيحهوعدم كفاية وجود الع 

 .جواب الشارح
 .ذا خترج الكناية كطويل النجاد فإا مستعملة يف غري ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له )١(
ن ملحوظ فيـه  واعلم أن عند بعضهم أنه البد يف ااز أن يكون بوضع ثا    :  ما لفظه  ١٢ يف القسطاس ص   )٢(

ومثرة اخلالف يف ذلـك هـل   . ورأى األكثر أن ذلك غري معترب وأن جمرد املناسبة كاف       . الوضع السابق 
]: ١/١٤١عضد  [إن األوىل قول ابن احلاجب      : وهلذا اخلالف قيل  ؟ يشترط النقل يف أفراد اازات أوال     

فيكون أرجح ممـا خيـتص      ؛ ةعلى وجه يصح النطباقه على مذهيب وجوب النقل فيه واالكتفاء بالعالق          
 .لعالقة: واحلاصل أن ذلك أعم من قولنا. لعالقة بينهما: حيث قيل، مبذهب

أي ؛ معترب نوعهـا  ، والعالقة وهو معىن يصل املستعمل فيه باملوضوع له       : ١/٢٦٧ وعبارة الغاية وشرحها     )٣(
فإذا ؟ ها بأعياا عن أهل اللغةواختلف يف آحاد اازات هل جيب نقل. يعترب نقل نوعها بإمجاع أئمة األدب
بل يكتفى بنقل العالقة فنطلـق  ؟ فال نطلقه إال عليه أم ال جيب ذلك؛ نقل إلينا إطالقهم النبات على املطر   

ال : وهو املشار إليه بقولـه    ، واملختار أنه ال جيب نقلها    ؟ أي سبب كان  ؛ اسم املسبب على السبب   : مثال
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)٣٠٠( 


)١(

)وهو () اِنعوـلٌ :  نسر٢(م( (
)٣(




)ِدكَالْي() ِـةمع٤(ِللْن( (
)٥()و (

) )٦(ِبيئَـةِ ِللْر ()  العيِن(
)٧(


                                                                                       

فإن من  ، أئمة األدب وتفاصيل نظمهم ونثرهم    ستقراء أي تتبع أقوال     االوعليه اجلمهور حمتجني ب   ، اآلحاد  
بل يتفقون على أن اختراع استعارات غريبة بديعة مل تسمع بأعياا عن أئمة           ، استقرأ علم أم ال يتوقفون    

 .باختصار، اللغة أَحد طرق البالغة وشعبها اليت ترفع طبقة الكالم
 .٢٥٦/ ١ح غ.  وإال فهو وضع جديد أو غري مفيد)١(
: اإلرسـال يف اللغـة    ) *.(مسـاع . إلرساله عن التقييد بكـون عالقتـه املشـاة        ؛ وإمنا مسي مرسال   )٢(

 .شامي.واملرسل مطلق من هذا القيد، واالستعارة مقيدة بادعاء أن املشبه من جنس املشبه به.اإلطالق
 .٢٥٧/ ١ح غ . أي سببية املعىن احلقيقي للمعىن اازي )٣(
ألن أكثر ؛ وكاليد يف القدرة  ، ألن النعمة منها تصدر وتصل إىل املقصود      ؛  العلة الفاعلة للنعمة   لـة مبرتوا  لك )٤(

وا تكون األفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع ، ما يظهر سلطان القدرة يكون يف اليد  
 .٢٥٢ح حابس ص. واألخذ وغري ذلك

 .إذ اللسان آلة للذكر؛ أي ذكرا حسنا] ٨٤: الشعراء[̂  #$yèô_$#uρ ’Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû tÌ�ÅzFψ≅ &: نظريه قوله تعاىل )٥(
 .على فالن عني أي جاسوس: كما يقال )٦(
tβθ&: فاملثال الصحيح قوله تعاىل، إذ الظاهر أنه للكل والبعض حقيقة؛ وفيه نظر )٧( è=yèøg s†  ÷ΛàιyèÎ6≈|¹r& þ’ Îû 

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٣٠١( 

) واسِتعارةٌ(
)١()اِعجِل الشجِد ِللْركَاَألس(





)و () ُنكُوي قَد () ـاكَّبرم (

)  ارٍ كَمِد ِفي أَمدرتقَالُ ِللْمي : مقَـدت اكـالً  )٢(أَرِرج 
) وتؤخر أُخرى 


 

) قَعي قَدو( )اِدنِفي اإلس(
)ُِمثْل()هِجد د٣(ج((

)٤(  
&ÏM y_ t�÷z r&uρ ÞÚö‘ F{ $# $ yγs9$ s)øO r&^ ]٢: الزلزلة[


                                                                                       

Ν ÍκÍΞ#sŒ#u ^] أي أناملهم] ١٩ :البقرة. 
 . للتصريح باملشبه به)١(
ألنه ال حيتاج إىل تأخري األخرى مع تقدمي أحد الرجلني وألن           ؛  واملراد أنه تارة يقدم رجال وتارة يؤخرها       )٢(

 .ذلك ليس صورة املتردد وقد ذكر معىن هذا الشيخ لطف اهللا
 .اإلسناد هنا إىل املصدر وهو اجلد )٣(
 .١٦١ديوانه ص )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٠٢( 




)  فَاِء الكَالِم ِفـيِتيالسو
ذَِلك()رآخ فَن (


)اِكِترَاِز واالشا نيب الكَالم ددرِإذَا تو (

) َِملح
)علَى اَازِ 

)١(





)٢(
                                                                                       

 .٢١قسطاس ص. نوعني من الترجيح ومها فوائد ااز ومفاسد االشتراكل )١(
وإن كان معهـا  ، ألن اللفظ الدائر بينهما إن كان من دون قرينة فهو حقيقة فيثبت له االشتراك    ؛  مشكل )٢(

أنه وأما مع القرينة فغري مسلم      ، أما مع جترده عن القرينة فمسلم أنه حقيقة         : قلت. فمجاز فيثبت له ااز   
فمرادهم ، وأن تكون معينة فيكون مشتركا    ، ألن القرينة حتتمل أن تكون صارفة فيكون جمازا       ؛ جماز مطلقا 

ويؤيد ، أن محل الدائر مع القرينة على أنه جماز والقرينة صارفة أوىل من محله على االشتراك والقرينة معينة                
وـذا يظهـر   ؛ نه ال حيتمل ااز إال مع القرينة    واملعلوم أ ، إذا دار اللفظ بني االشتراك وااز     : هذا قوهلم 

. فصول مع تغـيري . إنه حيمل املشترك على ااز مع القرينة وهو قول اإلمام حيىي واحلفيد: ضعف ما يقال  
املسألة الثانية يف تعارض ااز إىل املشترك ومهـا مـن   : أقول: قال األصفهاين يف شرح املختصر ما لفظه    

مث ، والتعارض بينهما إمنا يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إىل أحد مدلوليه           ، فهماألحوال املخلة بال  
، يتردد الذهن يف كونه حقيقة بالنسبة إىل املفهوم الثاين حىت يلزم االشتراك أو غري حقيقة حىت يلزم اـاز    

= 
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)٣٠٣( 

)١()٢(


)٣()٤(
قَِةاحلَِقي ِمن َازا زيمتيو()ِمداِدِهِبع٥( اطِّر((
)٦(


                                                                                       

 أدل علـى متـام   أي يكون) *. (فإن كان كذلك فحمله على ااز أوىل وأقرب من محله على االشتراك   
يـدرك ذلـك   ، زيد شجاع أو زيد كاألسد: أسد أثَم داللة على شجاعته من قولنا     : ألن قولنا ؛ املقصود

 .١/٢١٠أصفهاين . وما كان أبلغ فهو أوىل، صاحب الذوق السليم
 .قسطاس.  استعاره النتشار بياض الشيب يف سواد الشباب)١(
أن ااز قد يكون    : ومنها، إخل. هاتان فائدتان : قوله. رة يف مواضعها  هاتان فائدتان من فوائد ااز املذكو      )٢(

فإن األسد يقوم مقـام رجـل    ؛ أسد: كقولنا؛ ويقوم لفظ ااز مقام املوصوف والصفة     ، أوجز يف اللفظ  
ألنه يكون أحسن يف العبارة كالتعبري عن إيالج الذكر يف الفـرج            ؛ ومنها أن ااز أوفق للطباع    ، شجاع
 .١/٢١٠ املختصر أصفهاين على، ]١٨٧: البقرة[ èδ  Ó¨$t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$t6Ï9 £ßγ©9 3̂£&: قوله تعاىلوك، عباجلما

 .١/٢٧ذكره األصفهاين يف شرحه على املختصر .  هذه واحدة من مفاسد االشتراك وهي ثالث)٣(
ومنها أنه ال يـؤدى     . ياج إىل قرينتني  واالحت، أعين اإلخالل بالفهم  ، هاتان مفسدتان من مفاسد االشتراك     )٤(

ال تطَلِّق يف القرء واملـراد      : خبالف املشترك مثل  ؛ ااز إىل مستبعد من ضد أو نقيض إذا محل على املراد          
أو الوجوب فيه بناء على أن      ، فيفهم جواز التطليق يف احليض وهو نقيض املراد       ؛ فيفهم منه الطهر  ؛ احليض

فلما كان ااز يف نفسه قد يشتمل على تلك الفوائد وخيلو           ، و ضد املراد    النهي عن الشيء أمر بضده وه     
، وليس املراد أن اللفظ املتردد فيه يشتمل علـى ذات         ، عن هذه املفاسد كان احلمل عليه عند التردد أوىل        

 .٢١قسطاس ص. فافهم
،  يكون مطردا يف مجيع النظائرفإن ااز قد؛ أي ال يكون اطراد اللفظ يف نظائره عالمة احلقيقة، وال عكس )٥(

على معىن أنه ال يلزم من وجـود        ؛ وال عكس أنه ال عكس هلذه العالمة      : وميكن أن يكون املراد من قوله     
 .ااز عدم االطراد فتكون هذه العالمة غري منعكسة

ر مع وجود بأن يستعمل لوجود معىن يف حمل وال جيوز استعماله يف حمل آخ       : ١/١٤٩ عبارة احملقق العضد     )٦(
 .اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك: وال تقول، ألهلها سؤالألنه ؛ واسأل القرية: كما تقول. ذلك املعىن فيه
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)٣٠٤( 

)و () ِفِْيهن ق١()ِصد( )٢(



&È≅ t↔ó™uρ sπ tƒ ö�s)ø9$#^ ] ٨٢: يوسـف[) ــرغَيو

ذَِلك ()٣()٤(


)٥(#
 

)٦(





                                                                                       

يعين أن صحة نفي املعىن احلقيقي للفظ عند العقل ويف نفس األمر عـن              . ١/١٤٦عضد  .  يف نفس األمر   )١(
هذا التعريف  : ١/١٩٤ارحه األصفهاين   قال ش .  وهو دور  ١/١٤٦يف خمتصر املنتهى  ) *. (املعىن املستعمل 

فلو ، وذلك ألن صحة النفي أو امتناعه يتوقف على معرفة احلقيقة وااز ، ألنه يستلزم الدور؛ غري صحيح 
 .عرفنامها بصحة النفي وامتناعه لزم الدور

ذا مل جيز سلبه    يعين أن اللفظ إ   ، عكس احلقيقة ، فإن احلمار ملا كان بالنسبة إىل البليد جمازا صح نفيه          )٢(
. وأنه ملا كان حقيقة امتنع سـلبه عنـه        ، كاإلنسان بالنسبة إىل البليد   ؛ عما أطلق عليه كان حقيقة    

 . ١/١٩٥أصفهاين 
 . أي خواص احلقيقة ؛ إذ ال قرينة يف التحقيق)٣(
 أو واحد: قلت )٤(
: قلنا،  حقيقة يف كل من أفراده       املشترك إذا جترد عن القرينة ال يسبق إىل الفهم منه شيء مع أنه            : فإن قيل  )٥(

 .العالمة تستلزم االطراد ال االنعكاس
 .٤٩٣/ ٢سرية ابن هشام  )٦(
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)٣٠٥( 







)١(



                                                                                       

 .هذا اللفظ ال يفتقر يف هذا املعىن إىل عالقة: حنو أن يقول، كأن يذكر هلا خاصة متيزها عن ااز  )١(
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)٣٠٦( 


)١(( 

)اَألر٢(م( ()٣(
)ِرِهيلْ: قَولُ القَاِئِل ِلغه ، افْعـوحن ٤(أو( 

 ) سِتعالِء مريدا ِلما تناولَتههِة اال علَى جِ 
 )٥( 

                                                                                       

وسواء كان صحيحا ، وفلس وأفلسكلب وأكلب : والقياس يف مجعه أفعل مثل    ، األمر والنهي وزما فعل    )١(
ولعل ذلك أنه مجع على قياسه وهو ؛ أوامر ونواه: لكنهم قالوا يف مجعه؛ أو معتال كدلو وأدل وظيب وأظب

أو ملا صدق على الصيغة أا آمرة وناهية جمازا فيكون مجعا هلا         ، مث مجع اجلمع كأكالب مجع أكلب     ، افعل
 .١٠٦روض حافل ص. وهو مقيس كضاربة وضوارب

 .١١٧/ ٢ح غ . فالصحيح إخل،الذي هو ألف ميم راء خمتلف يف معناه  )٢(
 ٢/١٧٥ذكره يف خمتصـر املنتـهى    . لفظ األمر حقيقة يف الصيغة املخصوصة اليت هي حمل البحث اتفاقا           )٣(

ولفظ املعيار  . وجماز يف غريها  ، اجلمهور: ١٣٩قال يف الفصول ص   .  وغريمها ١٣٩واملعيار والفصول ص  
. وجماز يف الفعل لعدم اطـراده     : قال احلاكم . فظ األمر مشترك بني الصيغة والغرض والشأن      ل: ٢٤٦ص
والشأن حنو إن وراء املوت أمرا عظيمـا  : قوله. أي لغرض؛ ألمر ما جدع قصري أنفه   : والغرض حنو : قوله

يسبق إىل الفهم ألنه إذا أطلق مل ؛ وإمنا كان حقيقة يف كل منها. ألمر ما يسود من يسود: وقوله. أي شأنا 
إذ ال يقال ملن محل خردلة وال ملن قلـم          ؛ لعدم اطراده فيه  : قوله. أحدها إال بقرينة وذلك أمارة االشتراك     

 .٢٨قسطاس ص. وعدم االطراد دليل على ااز؛ هو يف أمر : ظفره
 افعل بعينه بل    لظهور أن ليس املراد لفظ    ؛ يف التحقيق  "حنوه"وال حاجة إىل لفظ و    : ١/٧٩قال سعد الدين     )٤(

روض . هو كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ األمر من أي لغة يكون وعلى أي وزن يكون
أو حنوه لينـدرج    : وإمنا زادوا قوهلم  ) *. (أصفهاين. أي حنو افعل يف الداللة على مدلوله      ) *. (١٠٧حافل  

 .أصفهاين على املختصر. حتت احلد صيغة غري العريب
  . ليفعل وألفعل: الذي حنو افعليعين أن  )٥(
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&ßN≡t$Î!≡uθø9$#uρ z÷èÅÊö�ãƒ ^]٢٣٣: البقرة[
)١(#




)٢(
)٣(




)٤(
&(#θ è=uΗùå$#  $ tΒ ôΜçGø⁄Ï© ^ 

) ِللْوجوِب() أنه() واملُختار(. ]٤٠: فصلت[
                                                                                       

: #وقوله ، ]٨٢: التوبة[ ^.θä3ysôÒu‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3ö7uŠø9uρ #Z��ÏVx#)&: حنو قوله تعاىل: ١٣٨، ٢/١٣٧يف شرح الغاية  )١(
، ٣٢٩٦رواه البخاري رقم    ). إذا مل تستحي فاصنع ما شئت     : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل       (

آخر ما : (١٧/٢٣٧والطرباين يف أكرب معامجه ، عود عقبة بن عامر األنصاري البدري   عن أيب مس   ٥٧٦٩
وهذا هـو   ،  فهو يصنع ما يشاء    أي من ال يستحي   ؛ )ي فافعل ما شئت   كان من كالم النبوة إذا مل تستح      

، ز إذ احلرام يستحيي منه خبالف اجلائ   ؛ معناه إذا مل تستحي من شيء لكونه جائزا فاصنعه        : وقيل. األظهر
، معناه إذا أردت فعل شيء فاعرضه على نفسك فإن استحييت منه لو اطلع عليه غريك فال تفعلـه       : وقيل

إنه على طريق املبالغة يف الذم أي إذا مل تستحي فاصنع ما شئت فترك              : وقيل. وإن مل تستحيي منه صنعته    
 .ألن السياق يف مدح احلياء؛ احلياء أعظم مما تفعله

 .وال يعترب فيه علو وال استعالء: ومجهور األشعرية: ١٤٠قال يف الفصول ص. هاألشعري وأتباع )٢(
ونقله ، كما هو رأي أئمتنا وأيب احلسني البصري وأيب إسحاق الشريازي وابن احلاجب وأكثر املتأخرين                )٣(

 .١/٢٠٠وينظر احملصول . ١٣٨ص. ح غ. صاحب امللخص عن أهل اللغة ومجهور أهل العلم وأخياره
 .ل هو صفة للمتكلم أيضاب )٤(
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)٣٠٨( 

) اعرش١(لُغةً و( ()قَالِءِة العرادبِلم () ٍدِإلَى ذَمبع)٢( 
) لَم يمتِثل أمر سيِدهِ   


)٣(

)٤(
)٥( 

                                                                                       

أما املعقـول ونعـين بـه    : املعقول واملنقول، ولنا على صحة هذا املذهب : ٢/١٣٩لفظ الغاية وشرحها     )١(
االستفادة من موارد اللغة ال إثبات اللغة بالقياس والترجيح فألنا نقطع حبسن ذم العقالء من أهل اللغة قبل             

 .وال يوصف بالعصيان إال تارك الواجب، م له بالعصيانورود الشرع لعبد مل ميتثل أمر سيده ووصفه
فاألحسن يف املثال إىل ذم ولد مل ميتثل أمـر    ،  ونظر بأن طاعة العبد لسيده معلوم شرعا ال من جهة اللغة             )٢(

 .والده وفيه ما فيه
وأيضـا  ، إذ ال حكمة فيهم وال عصمة       ؛ ذم أهل اللغة ووصفهم بالعصيان ال يقضي بالوجوب       : ال يقال  )٣(

وإن كـان ذلـك   ، فإم قد يذمون على ترك القبيح كما يفعلونه عند كف أحدهم عن مصادمة األقران  
إنا ال حنكم بإصابتهم يف اعتقادهم وجوب ذلـك وإن قـالوا        : وغري ذلك من صنيعهم ألنا نقول     ، قبيحا

لوجـوب واعتـادوا    وإمنا استدللنا به على أم وضعوا صيغة األمر ل        ؛ بوجوبه فهو واجب يف نفس األمر     
حيث ال  ؛ وإذا كان تعاىل خاطبنا بلغتهم اقتضى ما أطلقه من الصيغ املخصوصة للوجوب           ، استعماهلا فيه 

 .٣٢ قسطاس ص#وكذا رسول اهللا ، قرينة تصرف عن ذلك
)٤( حرفإذا قاتل قال   . وكان يلبس سالح معاوية متشبها به     ، فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز عظيم      : ثُي

فقتلـه  ، ه عمرو بن العاص باملبـارزة فغر، $وقد نصحه معاوية بعدم مبارزة علي     ، ذاك معاوية : اسالن
 .٢٧٢ينظر وقعة صفني ص. فرثاه معاوية، $اإلمام علي 

فعصيتين باعتبار  : فيكون قوله ، ألن الوجوب يفهم من قوله حازما     ؛ ال يستقيم البيت شاهدا على املقصود      )٥(
 .زما باحلاء املهملة كذا صحح وحا.احلزم فليتأمل ذلك

 دك إذ مل تقبل النصح عاثر فج: متامه) *(
 :وقبله

حرــاهر     أمل تعلـم وعلمـك ضـائع       ثُي ــوارس ق ــا للف ــأن علي  ب
ــارس   ــارزه ف ــا مل يب    ته األظــافرمــن النــاس إال أقصــع  وأن علي
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)٣٠٩( 

))١(السِتدالِل السلَفِ ()و(
)اِهِرِبظَو()اِمِراألو() ِبـوجلَى الوع( 

)٢(
#

)٣(
)٤()٥(










                                                                                       

بل ؛ وأجيب باملنع. يكفي يف األصولوذلك ال ، واعترض بأن هذا الدليل إمنا يفيد الظن بأن األمر للوجوب)١(
ولو سلم فإنه يكفي الظهور يف مدلوالت األلفاظ ونقل اآلحاد وإال تعذر العمـل يف أكثـر                 . هو قطعي 
، ولنا أيضا من السمع أدلة كثرية) *. (١٤١، ٢/١٤٠ح غ . إذ املقدور فيها إمنا هو حتصيل الظن؛ الظواهر

فثبـت  ؛ وهو ذم على خمالفتهم األمر] ٤٨: املرسـالت [ ^sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟçλm; (#θãèx.ö‘$# Ÿω šχθãèx.ö�tƒ#&: منها قوله تعاىل 
؛ أي أتركت مقتضاه وهو االمتثال؛  استفهام استنكاري]طه: ٩٣ [^&MøŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒr|& :وقوله تعاىل ، الوجوب

 اآلية إذ هو ]٢٣: اجلن [̂ _tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ¨βÎ*sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ̈Ψyγy&: وقوله تعاىل، وذلك دليل على الوجوب
 Í‘x‹ósuŠù=sù tÏ%©!$# tβθàÿÏ9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ�ö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁãƒ&: وقولـه تعـاىل   ، وعيد على عصيان األمر   

ë>#x‹tã íΟŠÏ9r&  ^]٢٨معيار للسيد داود ص. وكل ذلك دليل الوجوب، ]٦٣: النور. 
 . ستدالهلم باألمر على الوجوب يعين ا)٢(
 .١٨٩/ ٩والبيهقي ، ٨٩/ ٦عبد الرزاق يف املصنف  )٣(
 .١٥٥/ ١تلخيص احلبري  )٤(
 .٣٦٣وابن ماجة رقم ، ٧٣٥٠أمحد بن حنبل رقم  )٥(
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)٣١٠( 

)هتغِصي ِردت قَدو()اِرهغَيِديِد وهالتِة واحاِإلبِب وداِللْنازجم  (


&öΝ èδθ ç7Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ�Ïù #Z�ö� yz ^ ]ــور ]٣٣: الن
)١(#)٢(

)٣(
& (#θ )٤(وأما اإلباحة  è=ä. z ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ^ ]٥١: املؤمنون[

& (#θ è=ä. (#θ ç/ u�õ°$#uρ ^ ]٤٣: املرســالت[ 
)٥(

واعلم  
)٦(

                                                                                       

 .وجه كونه تأديبا ال مندوبا أن املخاطب غري مكلف )١(
ومسـلم  ، ٥٠٦١أخرجه البخاري رقـم  . يكسم اهللا وكل بيمينك مما يل    : لعمر بن أيب سلمة املخزومي     )٢(

من أنه قاله رسول اهللا : واحملصول، ١/٤١٧وما ذكره يف املستصفى .  من حديث عمر املذكور١/١٥٩٩
 .٢/١٣٤ح غ .  البن عباس غري معروف#

ألن املعـىن  ؛ العالقة بني الندب والوجوب إطالق اسم املقيد على املطلـق        : ٢/١٣٥قال يف شرح الغاية      )٣(
 .فاستعملت يف مطلق الطلب؛ قي للصيغة هو طلب الفعل مع املنع من التركاحلقي

ومنهم ، ]٢: املائدة[^  uρ ÷Λäù=n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù(sŒÎ# &: وكقوله تعاىل ، ادخل: كقولك ملن طرق الباب   ومنها اإلذن    )٤(
ق اسم املقيـد علـى      والعالقة بني الوجوب واإلباحة أيضا إطال     ) *. (من حاول الفرق بينه وبني اإلباحة     

. ٢/١٣٥ ح غ . فاستعملت الصيغة يف مطلق اإلذن    ؛ ألن طلب الفعل يتضمن اإلذن فيه مع الرجحان       ؛ املطلق
 .ذكره يف البحر. ودليل الندب القياس على سائر املعاوضات فهو صارف عن الظاهر كالتخصيص) *(

وقد يكـون   ، رار بالنفس أو تلفها     قد يوجد فيه معىن الوجوب حيث يكون تركه يؤدي إىل اإلض          : يقال )٥(
وقد يكون مندوبا حيث يكون فيه تقوية على        ، للحظر حيث يؤدي إىل حصول املضرة كالتخمة وحنوها         

وقد يكون مكروها حيث يكون فيه تثقيل عن فعل شيء مـن املنـدوبات أو    ، فعل الطاعة وكالسحور    
 .اميش. وقد يكون مباحا حيث يعرى عن هذه الوجوه، اشتغال عنها 

 ألن طلب الفعل يتضمن األذن فيه مع ؛ والعالقة هنا إطالق اسم املقيد على املطلق: ٢/١٣٥يف شرح الغاية   )٦(
= 
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)٣١١( 


   وأما التهديد :&(#θ è=uΗùå$# $ tΒ ôΜçGø⁄Ï© ^]٤٠: فصلت[


&ö≅ è% (#θ ãè−Gyϑs?^

].٣٠: إبراهيم[ )١(
)٢(


&(#ÿρكالتسوية ç�É9 ô¹$$ sù ÷ρ r& Ÿω (#ρ ç�É9 óÁ s? í!#uθ y™ öΝ ä3ø‹n=tæ ^ ] ٦: الطـور[





)٣(
)٤ (والدعاء: 

                                                                                       

 .الرجحان فاستعملت الصيغة يف مطلق اإلذن
واإلنذار إبالغ املخوف كما هو ، والفرق بينهما أن التهديد هو التخويف، وقد جعله قوم قسما من التهديد )١(

الفرق بينهما أن اإلنذار جيب أن يكون مقرونا بالوعيد كما : وقيل. فيكونان متباينني، ري هلماتفسري اجلوه
إن التهديد عرفا أبلغ يف الوعيد والغضب من اإلنذار   : وقيل. والتهديد ال جيب فيه ذلك    ، يف اآلية املذكورة  

 .٢/١٣٥ح غ . فيتعاكسان يف العموم واخلصوص على هذين القولني
: وأما قول الشارح.  املباح الذي هو جزء الوجوب للتهكم   لـة مرت يلـه ترت املضادة والعالقة إمنا هي      هي: قوله )٢(

انتهى إفادة  . ]٢٤: اإلنشقاق[^ &Νèδ÷�Åe³t7sù A>#x‹yèÎ/ AΟŠÏ9r&: فيلزم منه أن تكون كمية استعارة مثل      ؛ إا املضادة 
جوب وهو املعرب عنه باملباح باملعىن األعم كما الذي هو جزء الو: قوله. سيدي حممد بن إبراهيم بن املفضل

 .حققه يف الدرر اللوامع يف مسألة جائز الترك ليس بواجب فخذه من هناك
 . فإنه أرد التسوية يف عدم النفع بني الصرب وعدمه)٣(
 .فهو جماز مرسل ويكون من باب تسمية الشئ باسم ضده )٤(
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)٣١٢( 

والتعجيز&(#θ è?ù' sù 

;οu‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ ^ ]ــرة ]٢٣: البق
)١(

٢(:والتسخري(& ö(#θçΡθä. ¸οyŠt�Ï% šÏ↔Å¡≈ yz^ ]١٦٦ :

] األعراف



&z≈ ys ö6 ß™ “ Ï%©!$# t�¤‚ y™ $ oΨ s9 #x‹≈ yδ^ ]١٣: الزخرف[

)٣( واإلهانـة
&ö≅è% (#θçΡθä. ¸οu‘$yfÏm ÷ρr& #́‰ƒÏ‰tn^

)٤(]٥٠: اإلسراء[



#)٥(

                                                                                       

إمنا هو لتعجيزهم عن اإلتيان  ^θè?ù'sù#&ان كذلك فاملراد باألمر يف      وإذا ك ، إذ ال يقدرون على اإلتيان مبثله      )١(
 .٢/١٣٦ح غ . مبثله

 والفرق بينه وبني التكوين أن يف التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالـة إىل حالـة        )٢(
: الزخرف[̂ z≈ysö6ß™ “Ï%©!$# t�¤‚y™ $oΨs9 #x‹≈yδ &: قال سبحانه وتعاىل، والتسخري يف اللغة الذلة واالمتهان ، ممتهنة
 .جالل.  أي ذلَّله اخل]١٣

 ].أي يف التسخري والتكوين. [العالقة فيهما الطلب: وقد يقال: ٢/٢٤٩قال األسنوي  )٣(
 .]٤٩: الدخان[ ^ MΡr& â“ƒÍ“yèø9$# ãΛqÌ�x6ø9$#| (ø−èŒ š�̈ΡÎ &:  وحنو)٤(
ويف اإلحتـاف   ، ) بشيء أحب إيل مما أفترضت عليـه       ما تقرب إيل عبدي   : ( بلفظ ٦١٣٧البخاري رقم    )٥(

  . بلفظ الكاشف٨/٤٧٧للزبيدي 
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)٣١٣( 

وااللتماس:
)١(





)٢(
)٣()٤()ُامللَى  ولُّ عدال ي هأَن ارتلَى خال عِة واملَر

)٥() التكْراِر


)٦(
                                                                                       

t(#θ&: حنو قوله تعاىل  واالحتقار  ، أال أيها الليل الطويل أال اجنلي     : حنو قول الشاعر  كالتمين   )١( à)ø9r& !$tΒ ΛäΡr& 
tβθ à)ù=•Β ^]٥٠: اإلسراء[. 

 .٢٦١حابس ص. المحية والشيخان وبعض األشعريةالقاسم وأبو طالب واملنصور والشيخ احلسن وامل )٢(
 .٢٦١ح حابس ص. اهلادي والناصر واملؤيد والقاضي جعفر وأبو حنيفة ومالك وبعض أصحابنا )٣(
ومرادهم ، وهذا رأي أيب إسحاق اإلسفرايين ومجاعة من الفقهاء واملتكلمني   ، وال حيمل على املرة إال بقرينة      )٤(

 .٢/١٤٩ح غ . ليخرج أوقات ضروريات اإلنسان واعتيادياته؛ كن ويعتادأنه يتكرر مدة العمر فيما مي
بل لكـل  : (#فقال ؟  حني نزلت فريضة احلج هل لكل عام أو لعامهم       #دليله أنه سأل رجل النيب       )٥(

 .فلو كان يفيد التكرار أو املرة ملا سأله وحنو ذلك كثري؛ )عام
ال أن  ) *. (وكالمنا يف الداللة الوضـعية    ، ال مبرة واحدة    ألنه ال ميكن وجود الفعل إ     ؛ من حيث الضرورة   )٦(

وهذا رأي املتأخرين من أئمتنا عليهم السالم كاإلمام حيىي ابـن  ، األمر يدل عليها بذاته بل بطريق االلتزام    
ومن املعتزلة كأيب احلسـني البصـري وأيب   ، محزة واإلمام املهدي أمحد بن حيىي وابن أيب اخلري والدواري  

وهو األرجح وعليه   ، ومن األشاعرة كالرازي وأتباعه واآلمدي وابن احلاجب      ، لكرخي واحلاكم احلسن ا 
واحملصـول  ، ٢٦٨واملنـهاج ص  ، ١/٩٨ينظر املعتمد   . ١٥٠ح غ ص  . حيمل كالم القائلني بأنه للمرة    

 .٢/٥٠٩ورفع احلاجب ، ١/٢٣٧
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)٣١٤( 

)١(
)٢()٣(

 وأما)٤( :&βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã�£γ©Û$$sù^ 
]٣٨: املائـدة [&ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπs%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθãèsÜø%$$sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr&^]٦: املائدة[




)٥(
)٦(

)٧(



                                                                                       

فال يصح حجة ملا ادعاه ، اعالـرت  وهذا حمل ،ال يعد ممتثال مبرة: إنه يقتضي التكرار يقول : إن من قال  : يقال )١(
 .فينظر

 .شامي. زيادة إيضاح وتقرير فتأمل: يقال )٢(
 .وحنو ذلك، مث افعل، مث افعل ،  تكرار األمر حنو افعللةمبرتليس بنقض بل : يقال )٣(
شهر فأعتق  واملراد بالشرط ما يلزم من عدمه عدم املشروط سواء كان حبرف الشرط أم ال حنو إذا دخل ال                  )٤(

 .٢/١٥٦ح غ . عبدا من عبيدي
 .ركاناألالقياس الشرعي ال القياس املشتمل على األربعة  )٥(
وإن تكرر ما علق بـه يف  ؛ وأما املعلق على شرط فهو كاملطلق يف أنه ال يقتضي مرة وال تكرارا     : يف الغاية  )٦(

ح غ باختصـار    . تضاء التكرار وبعض أصحاب الشافعي وافق هنا اإلسفرايين يف اق       . األصح من القولني  
٢/١٥٦. 

واألمر املعلق على علة يتكرر بتكررها اتفاقا بني القائلني بأن األمر ال يدل على التكرار والقائلني             ): مسألة( )٧(
فإذا ، وإثبات احلكم بثبوا، وذلك لإلمجاع على وجوب إتباع العلة، إن زىن فارمجوه : حنو؛ بأنه يدل عليه  
 .٢/١٥٦ح غ .عندنا، ال من األمر، رار مستفاد من تكررهافالتك، تكررت تكرر
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)٣١٥( 


)١()٢( الثانيـة

)٣(
)٤(

)و ()ال ()الَعِر ولَى الفَو ()اِخيرالت (
)٥()  ِفي ذَِلك عجرا يمِإنو () ِإلَى

) القَراِئِن
 

                                                                                       

وأما  ، الرتاعأما ما ثبتت عليته كاجلنابة والزىن والسرقة فليس مبحل    : ٤٠صاحب القسطاس ص  قال   )١(
 .ولذلك مل يتكرر احلج وإن علق باالستطاعة؛ غريه فال يثبت فيه التكرار إال بدليل خاص

السارق والسارقة  : يقال. لطالق يف كل دخول وليس كذلك فتأمل      لكن يلزم على هذا أن يتكرر ا       )٢(
 .شامي. ال من جهة القياس كما ذلك ظاهر. أي من سرق؛ من صيغ العموم

وهذا قول القائلني بأنه للتكرار هو املـروي عـن   ، فال يعد ممتثال من أخر الفعل عن أول أوقات اإلمكان     )٣(
م والقاضي جعفر واحلنفية واحلنابلة ومجهور املالكية والظاهريـة         اهلادي والناصر واملؤيد باهللا عليهم السال     

 .٢/١٥٧ح غ . وبعض الشافعية كالصرييف والدقاق والقاضي أيب الطيب والقاضي حسني وغريهم
وهذا القول مروي عن القاسم بن إبراهيم عليه السالم         ، واملبادر ممتثل : ٢/١٥٧قال يف شرح الغاية      )٤(

نصور باهللا وأيب علي وأيب هاشم وأيب احلسني البصري والشيخ احلسن ورواية          واختيار أيب طالب وامل   
 .٢/٦١وينظر األزهار . عن الشافعي

وهـذا القـول    ، وأيهما حصل كان جمزئا   ، بل يفيد مطلق الفعل   : ٢/١٥٧يف شرح الغاية ما لفظه       )٥(
 ورواية عن الشافعي وإليـه  خمتار اإلمام حيىي بن محزة واإلمام أمحد بن حيىي عليهما السالم والقرشي 

والظاهر أن القول بأنه للتراخي يرجـع    . ذهب الغزايل والرازي واآلمدي وابن احلاجب والبيضاوي      
وألن الفور والتراخي من صـفات      ؛ والفور والتراخي خارج  ) *. (إىل هذا القول وأما قول واحد     

فعل املطلوب باألمر قطعـا علـى    وأيضا الزمان واملكان من ضرورة ال     ، الفعل فال داللة له عليهما      
ح .  وهو من ضرورته فكذا الزمان الستوائهما      فكما ال يدل بالضرورة واالتفاق على املكان      ، السواء  

 .٢/١٦٢غ مع بعض تصرف 
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)٣١٦( 

)و()ــه أَن( ؛) ال
لِْزمتسي () ِـاءالقَض ()١(

)  ذَِلك لَمعا يمِإنو () رٍل آخِليِبد (& ×ο£‰ Ïèsù 

ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t�yz é& ^]١٨٥: البقرة[#
)٢(








)كَرتوهر( ؛) ِطْفِف العرِبح () ِضيقْتي

) اتفَاقًا( )٣( )تكَرار املَأموِر ِبهِ  


)٤(
)٥(

                                                                                       

 .شامي. سواء مسي الفعل الذي بعد الوقت أداء أم قضاء، لعله يريد أنه ال يلزم فعله بعد وقته )١(
 .٦٩٨١وابن ماجة رقم ، ١١٧مذي رقم والتر، ٦١٥النسائي رقم  )٢(
 .٢/١٧٧ح غ . وذلك ألن الشيء ال يعطف على نفسه وال جيمع بينه وبني نفسه )٣(
ح غ ، ألن الالم والعادة تعـارض العطـف   ؛ فقد حصل يف األمرين املتماثلني قرينتا التغاير واالحتاد        )٤(

 .٢/١٧٧معىن 
 . الثاينوالقرينة العقلية يف، وهي التعريف يف األول )٥(
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)٣١٧( 


)١(

) عطٍْف() ِبغيِر()وكَذَا(
)لَىع ()اِرت؛ )املُخ





) ٍةن٢(إالَّ ِلقَِري( ()  ٍـفِريعت ِمن (




) ِرهغَي ٣(أَو( (
)٤(
)٥(


                                                                                       

ألن الالم والواو إذا تعارضا بقي كون التأسيس هو األصل مرجحا ساملا            ؛ ومن الناس من جزم بالتأسيس     )١(
 .٢/١٧٧ح غ . واعترض بأن هذا الوجه أيضا يعارضه براءة الذمة، من املعارضة

 .٢٦٤ح حابس ص. والظاهر أن االستثناء عائد إىل صور االتفاق واالختالف: قلت )٢(
 .٢/١٧٦ح غ . ي غري التعريف ككونه غري قابل للتكرارأ )٣(
 :وقد مجعهما لبيد يف قوله، سقاه اهللا وأسقاه مبعىن )٤(

ــين جمــد وأســقى ــومي ب  ســقى ق
 

ــالل  ــن ه ــل م ــريا والقبائ  من
  

 .٤٢قسطاس ص. فكان ذلك قرينة مانعة من تكرار السقي )٥(
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)٣١٨( 

)  راَألم درِإذَا وو ()  ٍوطرشم رطْلَقًا غَي١(م( ()بجلُ وِصيحت 
) ماالَ يِتم ِإالَ ِبِه حيثُ كَانَ    () و، ِهاملَأْموِر بِ 

) ِورأْما ِللْمورقْدم .(











)٢(


-
)٣(

                                                                                       

 .لفظا )١(
والصحيح أن ما ال يتم الواجب إال : ٤٣اىل يف شرحه على املعيار صقال السيد داود بن اهلادي رمحه اهللا تع)٢(

... أن ال يرد األمر مشـروطا بـه       : الثاين... أن يكون مقدورا للمكلف   : األول: به جيب بشروط ثالثة   
وهو ، أعط فالنا وديعته: احتراز من أن يقول، أن ال يقوم غريه مقامه يف التوصل إىل فعل الواجب    : الثالث

خذها من مكان فالن أو يشري إىل موضعها        : ويقوم مقامه أن يقول للمودع    ،  القيام وفتح الباب   حيتاج إىل 
 .واهللا أعلم. وهذا فيمن جيب عليه امتثال أمر آمره، فإنه ال جيب عليه القيام بنفسه لقيام غريه مقامه 

وفعل : قوله. ضده وهو القعود  مثال إذا كلف القيام ألداء الوديعة حرم        ) *. (على القول بأن التروك أفعال     )٣(
 .ال تشرب اخلمر وجب عليه فعل الضد وهو الترك: ضد يف احملرم حنو
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)٣١٩( 






)١(




)٢(
)٣(




)حِحيالصو ()      ِهِضد نا عيهن سيِء لَيِبالش ر٤(أنَّ اَألم( (


                                                                                       

بيان تكليف ما ال يطاق أنه لو مل يقتض وجوبه وجوب ما ال يتم إال به لكان مكلفا به يف حال عدم ما ال   )١(
 .ليفا باحملالواملفروض أنه ال حيصل على الوجه املطلوب من دونه فيكون تك، يتم إال به 

والفرق بني هذا القول واألول أنه على القول : ويف حاشية. هذا مثل كالم املصنف فيما يظهر يل واهللا أعلم )٢(
وعلى هذا القول هو مأمور به ابتداء       ، املختار مأمور به بالتبعية واالستلزام ملا كان املأمور به ال يتم إال به              

 .شامي. ن متامهوقصدا كما قصد املأمور به الذي هو م
إن الشرط الشرعي ال جيب إال بدليل منفصل خبالف سائر          : ولو قيل : ١/٣٦٥ويف شرح الغاية ما لفظه       )٣(

فإن الشرط الشرعي ال يعرف كونـه  ؛ املقدمات اليت يتوقف عليها الواجب فإا جتب بوجوبه لكان قويا       
ألن معرفتها ال تتوقف ؛ لعقلية والعاديةخبالف غريه من األمور ا؛ شرطا إال بدليل خاص يعرف وجوبه منه    

 .على تعريف من جهة الشرع فكان وجوا مستفادا من وجوب ما تتوقف عليه بالتبعية
 ؛ أي ليس األمر بالشيء هو عني النهي عن ضده وال يتضمنه، ٣١لفظ شرح السيد داود على املعيار ص )٤(

= 
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)٣٢٠( 





)١(

)٢()   كْسالَ العو (



) علَى ِجهِة االسِتعالِء كَاِرها() )٣(الَ تفْعلْ: والنهي قَولُ القَاِئِل ِلغيِرهِ   (

)  يهالن لَهاونا تِلم (


                                                                                       

: ١٤٩قـال يف الفصـول ص     . نهي لفظان متغايران  إذ األمر وال  ؛ أي ال يدل عليه باملطابقة وال بالتضمن      
وقال اإلمام حيىي وحكاه ألئمتنا عليهم السالم       . واملختار ألئمتنا عليهم السالم وبعض املعتزلة أنه يستلزمه       

 .إنه يستلزمه يف الوجوب دون الندب: وقال بعض املعتزلة. واملعتزلة أنه ال يستلزمه
 .يء يا عن ضدهفإذا مسي بذلك فال يكون األمر بالش )١(
وعلـى  ، وطريق ثبوت التسمية النقل لغة ومل يثبت      ) *(وإذا مسى بذلك كان األمر بالشيء يا عن ضده           )٢(

أنت وابن أخت خالتـك     : كاألحجية مثل ، تقدير ثبوته يكون حاصله أن األمر بالشيء له عبارة أخرى         
 .٣٦قسطاس . وذلك يشبه اللعب ال ينبغي أن تشحن به الكتب العلمية وتشغل به

اللـهم ال  : على جهة االستعالء ليخرج الدعاء حنـو : وقوله، ال تفعل خرج به األمر ودخل النهي    : وقوله )٣(
 ليخرج التهديد حنو أن يأمر عبده أن يفعل ؛تناولهكارها ملا : وقوله، ن فإنه ليس بنهي تعذبين وال تغفر لفال   

واعلـم أن   . عدا له بالعقوبة فإن ذلك ديد له ال ي        ال تفعل ما أمرتك به متو     : فيقول له ، كذا فيتثاقل   
ومعاين النهي مثانية وقد مجعها السيد سراج الدين        . النهي حقيقة يف الصيغة جماز يف غريها مما كان مبعناها         

 :أبو بكر بن أيب القاسم األهدل فقال
 وصيغة النـهي إطالقاـا حصـرت      

 
 يف ضعف أربعة تـأيت مـن العـدد         

ـ       أس والـدعاء كـذا    وتلك حظر وي
 

ــد   ــال حت ــري ف ــة مث حتق  كراه
 = 
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)٣٢١( 

)و()ِضيقْت١(ي(اموالد طْلَقُهم (
)٢(





) )٣(الَ مقَيده (


)٤(

                                                                                       

 مث البيـــان وإرشـــاد وتســـوية
 

ــتفد   ــد اهللا فاس ــر مت حبم  واحلص
 :وقد مجعها السيد حممد األمري رمحه اهللا يف قوله، وأما معاين األمر فقد عدها ابن اإلمام يف الغاية ستة عشر  

 رشاء أبـاح دمـي وأوجـب فتـنيت       
 

ــذاره   ــد يف إن ــوى يل التهدي  وط
ــنين   ــو يهي ــاإلكرام وه ــنت ب  وام

 
 قتيـل عـذاره   : فإذا ندبت فقـل    

  أعجزت قلـيب أنـت حمتقـرا لـه         
 

ــهاره   ــه بن ــيت ليل ــويت وق  س
ــدا  ــخر يب الع ــثال ليس  صــريتين م

 
ــاه يف مضــماره  ــدو من ــغ الع  بل

ــره  ــا مــن أم ــول ي  فألدعــون أق
 

 كن ال تعذب من صـليت بنـاره        
 

 
وصـيغته أي   : ٥٠قال يف القسـطاس ص    . م والتكرار والفور  وحكمه الدوا : ١/١٨٠عبارة الغاية    )١(

والفور فيجب االنتهاء   ، النهي ختالف األمر يف أن حكمها التكرار فينسحب حكمها على مجيع األزمان           
 .يف احلال

فمىت ثبتت فقد   ، واملطلوب باألمر حصول حالة وجود وثبوا للمأمور به       : ٥٠عبارة القسطاس ص   )٢(
 .فافترقا؛ امتثل وإن مل يكرر

شرح . والتقييد باملرة تصرفه عن قضيته    ، قضيته الدوام مطلقا    : وقيل، املقيد باملرة قضيته عدم الدوام     )٣(
واملقيد بوصف حنـو العـامل ال       : ١٥٣ويف الفصول ما لفظه ص    . ٢/٢٢٥اجلمع حملى مع تصرف     

قال أبو عبـداهللا  . طلقأو شرط حنو إن كان فاسقا فال تكرمه للدوام عند أئمتنا واجلمهور كامل   ، نه
 .واحلاكم لالنتهاء مرة إال لقرينة

 .٥١قسطاس ص. فيمتثل بترك فتح الباب مرة عند حصول ما قيد به )٤(
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)٣٢٢( 


)١()٢(


)ُّلديو()   هنع ِهيِح املَنلَى قُبع (

) ِاِده٣(الَ فَس((
                                                                                       

فإذا أطلق أفاد ، ال خترج من بغداد إذا جاء زيد أفاد مرة واحدة       : إن السيد إذا قال لعبده    : وقول أيب عبداهللا   )١(
 .٥١قسطاس ص.  ودعوى جمردة ال يلتفت إليهااعالرتني حمل  هو ع-املنع من اخلروج على التأبيد 

 .إخل. والتقييد ال خيرجه عن وضعه بل التكرار مع التقييد أظهر)٢(
وإمنـا  ، واعلم أنه ال خالف بني أهل األقوال بأن شيئا من النهي يدل على الفساد وشيئا منه ال يدل عليه                   )٣(

أو أنه يدل عليـه     ، وإمنا يدل عليه بقرينة   ، لفساد بوضعه   وهو أنه ال يدل على ا     ، خالفهم راجع إىل أصل   
فقال أئمتنا عليهم السالم والقاضـي وأبـو        ) *. (٤٧ح معيار للسيد داود ص    . بوضعه ويدل عليه بقرينة   

عبداهللا البصري وأبو احلسن الكرخي والنهي ال يقتضي الفساد يف املنهي عنه مطلقا أي ال يف العبادات وال 
ومعىن الفساد يف املنهي عنه سلب أحكامـه  ،  لغة وال شرعا إال لقرينة تصرف عن ذلك         يف املعامالت ال  

والنهي عن الشيء املقتضي للحظر إما لعينه وهو حيث يكون النهي غري مقيد بقيـد               ، ومثراته املترتبة عليه  
لظلم أو ألنه منشأ املفسـدة كـا     ؛ وكذا ما ي فيه عن اجلنس كله      ، ))ال تبيعوا الذهب بالذهب   : ((مثل

حنو ، ال تصل كذا : وحنو. فالنهي هنا للصوم املقيد بيوم العيد؛ ال تصوموا يوم العيد  : حنو، لوصفه املقيد به  
، ال تبع مخرا: أو ال تبع كذا حنو، أو ال تصل أربع ركعات وقت الضحى ، ال تصل ثالث ركعات بتسليم    

؛ وقد يكون ألمـر يقاربـه     ، يع الغرر ومن ذلك ب  ، ما ينهى فيه عن وصفه    : وحاصله، أو ميتة وحنو ذلك   
وقد يكـون   ، كالصالة يف الدار املغصوبة فإن الصالة طاعة لكن اقترن ا أمر وهو كون املكان مغصوبا              

وقالت الشافعية والظاهرية . فهذه أقسام النهي؛ املقارن مقارنا تارة ومفارقا أخرى كالبيع وقت نداء اجلمعة
بـل  : وقال أبو احلسني وابن اخلطيب والغزايل   ، املعامالت لغة وشرعا  بل يقتضيه مطلقا أي يف العبادات و      

وسنبني حجة أهل األقوال الثالثة إن ، يقتضيه شرعا يف العبادات وال يقتضيه يف املعامالت ال لغة وال شرعا
ا إليه  لنا على صحة ما ذهبن    : فقد أشار عليه السالم بقوله    ، أما ما حيتج به أهل القول األول      . شاء اهللا تعاىل  

وهذا االحتجـاج   ، من أنه ال يقتضي الفساد أن معىن كون الشيء فاسدا عدم ترتب مثراته وآثاره عليه                
وأنه مل يقع موقع الصحيح يف خروج فاعله بذلك عن عهدة األمر      ، ل الفساد يف العبادات واملعامالت    يتناو
موقعه يف اقتضاء التمليك وصحة وهذا خيتص بالعبادات ومل يقع ،  يف سقوط القضاء كما ذكره القاضيأو
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واملعلوم أن املنهي عنه قد يقع صحيحا مع النهي كطـالق البدعـة             . وهذا خيتص باملعامالت  ، التصرف
الة اجلمعة مع ورود النـهي عـن    والبيع وقت النداء لص   ، املعروف يف مواضعه من كتب الفروع وغريها      

 يف اقتضاء الفساد وحينئذ فال يكفي النهي، وحنوه كثري ) ال يبيعن حاضر لباد  : (#وكذلك قوله   ، ذلك
 إذ قد يصح املنهي عنه مع النـهي  ،فالبد من دليل يدل على الفساد إذ لفظ النهي ال يفيده ، يف املنهي عنه  

أما لغة فإن أهل اللغة ال يلتفتون إىل أنه يدل على الفساد أو الصـحة يعلـم ذلـك                   . كما ذكرنا شرعا  
أي الفساد لغة أن العلماء مل تزل تستدل على الفساد ؛ لثاين على أنه يقتضيهوحجة أهل القول ا. باالستقراء

 ?Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs& ،]١٣٠: آل عمران [^Ÿω (#θè=à2ù's? (##θt/Ìh�9$#&: مثل، بالنهي عن الربويات واألنكحة والبيوع وغريها   
ÏM≈x.Î�ô³ßϑø9$# ^] ١٢٤١والترمذي رقـم    ، ٢٠٦٦البخاري رقم   ) [ال تبيعوا الذهب بالذهب   (، ]٢٢١: البقرة [

ألن فساد  ؛ وأما اللغة فال دليل فيها    . وقد أجيب عليهم بأن الدال على الفساد هو الشرع ال العقل          ، اخلرب
إىل غري ذلك ، وليس يف لفظ النهي ما يدل عليه لغة، الشيء كما ذكرناه عبارة عن سلب ترتب مثراته عليه

وحجة .  آخر يدفع احتجاجهم تركنا ذكره اختصارا      وأجيب عليهم جبواب  ، وهامن حججهم اليت أورد   
أن يكون مقصودا هلـا يف وضـع   فال يصح  ،  الفساد حكم شرعي ال تعقله العرب      أهل القول الثالث أن   

وقد وقع كاستدالل العلماء بالنهي على فساد ما ى ، وأما يف الشرع فال إشكال يف صحة قصده        ، النهي
واجلواب عليهم أن هذا القول إمنا يصح دليال حيث . نكحة وحنوهاكما مر من الربويات واأل  . عنه الشرع 

السـيد  .  جلواز كونه مذهبا له    ؛ واستدالل بعضهم ال يقبل    ، ومل ينقل إمجاع   ،صح أم أمجعوا على ذلك    
 .١/٢٤واملستصفى ، ١/١٧٥وينظر املعتمد ، ٤٥داود على املعيار ص

ح معيار  . وحنوه كثري ، ] ٣/١١٥٧ومسلم  ، ٢٠٤٣البخاري  ) [ال يبع حاضر لباد   : (#وكذلك قوله    )١(
 .٤٦للسيد داود ص
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)٣(
                                                                                       

وهو جماز يف ، هذا اللفظ عام صدق عليه على سبيل احلقيقة اتفاقا    : فإذا قيل ؛ ولفظ العموم حقيقة يف اللفظ     )١(
عمهـم  : إذ ال يطرد يف كل معىن فال يقـال        ؛ عم القحط ، عم اخلصب : املعىن كعمهم البالُء وحنوه مثل    

فـإن معـىن    ، بل هو حقيقة يف املعىن أيضا     : وقيل. وعدم االطراد دليل ااز   ؛ كل وحنوه كعم الشرب   األ
، ٥٤ وقسـطاس ص ٣٠٨معيـار ص . إذ ليس هو أكثر من الشمول واالستغراق؛ العموم ثابت يف ذلك 

ليهـا  أو ع، واعلم أن الذي دل عليه كالم الفريقني هو أن العموم حبسب الوضع يطلق على األلفاظ فقط          
إذ يتبني بالرجوع إىل أهل اللغة واستعمال الفصحاء فال تشتغل باإلسـهاب   ؛ وأمر ذا سهل  ، وعلى املعاين 

 .٥٤قسطاس ص. فيه
اللفـظ  : فقولـه ؛ واقتصر عليه، ١/١٨٩ذكره أبو احلسني يف املعتمد ، اللفظ املستغرق ملا يصلح له  : قوله )٢(

إن أريد صلوح الكلي للجزئيـات  : وقد يقال.  ما سواه ليخرج؛ املستغرق ملا يصلح له   : وقوله، كاجلنس  
أو الكل لألجزاء خرج مثل الرجل وال رجـل ممـا      ، خرج مثل الرجال واملسلمني املتناول لكل فرد فرد       

وضرب زيد عمرا مـن اجلمـل       . أو أحدمها دخل مثل العشرة وزيد ورجل      ، اجلميع جزئياته ال أجزاؤه   
أو كالمها خرج عموم البسائط باعتبار تناوهلما       ، ل والفاعل واملفعول  املذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفع      

وعموم مثـل   ، وميكن أن جياب بأن املراد صلوح اسم الكلي للجزئيات        . اجلزئيات مثل النقطة والوحدة   
 .٥٣قسطاس ص.  فبقي احلد جامعا مانعا،الرجال واملسلمني إمنا هو باعتبار تناوله للجماعات دون اآلحاد

الكلمة : فقوله. ه بوضع واحدة الدالة دفعة على مجيع ما تصلح ل       العام الكلم : ٢/١٩٤رة غاية السؤل    وعبا )٣(
الدالة دفعة على مجيع ما تصلح له       : وقوله، وفيه تنبيه على أن العموم من عوارض األلفاظ         . جنس قريب 

لح له وخيـرج املعهـودين   خيرج حنو زيد ملا يف لفظ مجيع من التنبيه على تعدد ما تطلق عليه الكلمة وتص 
وخترج النكرات يف اإلثبات وحدانا وتثنية ومجعا ، وحنوه ملا فيه من اإلشعار بالشمول واإلحاطة ملا يصلح له

لكنه ال يدل على كل ذكر دفعة       ، فإن رجال مثال يصلح لكل ذكر من بين آدم        ، عددا كانت أو غري عدد    
ومنه يعلم عدم ورود حنـو      ،  وعشرة وعشرات     وقس عليه رجلني ورجال    ،واحدة بل على سبيل البدل    
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. واملراد بالصلوح الصدق يف اللغة    ]. ٣/٦١رفع احلاجب   [عشرة على طرد احلد كما ذكره ابن احلاجب         
. فإن لفظ العيون إذا أريد ا املبصرة دون الفوارة      ؛ وماله حقيقة وجماز  ، وقوله بوضع واحد يدخل املشترك    
 .ألن الشرط إمنا هو مشول األفراد احلاصلة مع وضع واحد؛ لشجاع عامواألسد إذا أريد به السبع دون ا

 . الظاهر أن العموم بديل ال دفعة واحدة يف املثالني ؛ أي ال يدل اللفظ عليه دفعة )١(
 من غـري    ١/١٨٩زاد املؤلف يعين اإلمام املهدي على حد أيب احلسني          : ٥٣قال صاحب القسطاس ص    )٢(

وأنت تعلم أن كال ، يخرج الرجال املعهودين وحنو عشرة زعما منه أنه ليس مبانعل؛ تعيني مدلوله وال عدده
مل : قولـه . وأما الثاين فلما ذكرناه   ، أما األول فألنه مل يستغرق ما يصلح له         : منهما ال يصدق عليه احلد    
 .ألن لفظ الرجال يصلح ملا هو أعم من املعهودين؛ يستغرق ما يصلح له إخل
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ملا صدق احلد على لفظ العني مثال املتناول مجيع أفراد احلد الناظرة ] أي قوله بوضع واحد[يد  فلوال هذا الق   )١(
ومن ترك هذا القيـد     ، وللزم من استغراقه جلميع أفراد معانيه املتعددة من العموم وليس بعام          ، مع أنه عام  

ملفهومني بل هو مجـع     فكأنه نظر إىل أن ما يصلح له املشترك حبسب إطالق واحد ليس هو مجيع أفراد ا               
 .٥٣قسطاس ص. أفراد مفهوم واحد

وأنه يكون لكل ولبعض خبالف     ، أوضحها أن النسخ جيب فيه التراخي     : وقد فرق بينه وبني النسخ بوجوه      )٢(
والتحقيق أنه نوع من التخصيص خاص باألزمان خبالف غـريه          : ١٧١قال يف الفصول ص   . التخصيص

 .ح حا.  ختصيص وال عكسفيكون يف األزمان واألعيان فكل نسخ
وأورد عليه أن ما أخرج فإنه مل يتناول اخلطاب فأجاب بأن املراد ] ١/٢٣٤املعتمد [هذا ذكره أبو احلسني  )٣(

وال شك أن املخصص ليس     ، وهذا عام خمصص  ، خصص العام : ما تناوله بتقدير عدم املخصص كقوهلم     
 .٥٣اس صقسط. وإمنا املراد به أنه عام لوال ختصيصه، بعام خصص

ال أن دخـول    ) *(ولكن ملا اقتضى ظاهر اللفظ ذلك احتيج إىل التخصيص ال يف نفس األمر فهو خارج                 )٤(
وإمنا يتحقق أنه مراد من أول األمر وأنه        ، اخلاص مراد من أول األمر فهو غري داخل يف العموم من االبتداء           

أكرم القوم إال زيدا فإن زيدا مـن     : ائلأال ترى أنه لو قال ق     ، غري داخل يف العموم عند ورود التخصيص      
، ))العاملون كلهم هلكى إال العاملون: ((ومنه احلديث، مجلة القوم لكنه غري مراد وال حمكوم عليه باإلكرام 
: حيث قـال  ، وقد ذكر نظري هذا الرضي يف االستثناء      . فالعاملون غري مرادين وغري حمكوم عليهم باهلالك      

هو املخرج من متعدد أي احملكوم بإخراجهم من متعدد قبل إثبـات            : ٢٢٥حقيقة االستثناء ما معناه ص    
ففي قولك جاء القوم إال زيدا تقدر أنه حكم على زيد باخلروج قبل احلكم عليهم               ، احلكم لذلك املتعدد  

 فهو غري داخل يف العموم: قوله.  القوم املخرج منهم زيد جاؤينلةمبرتفقولك جاءين القوم إال زيدا ، بايء
. أي ومل يرد العموم وإمنا أريد به الباقي بعد التخصيص فيعمل باخلاص يف ما تناوله وبالعام فيما بقي                 . اخل
وبالعام فيما بقـي    : وقوله. فيعمل باخلاص فيما تناوله فال جتب الزكاة فيما دون مخسة أوسق مثال           : قوله

 .فتجب اخلمسة أوسق فصاعدا مثال
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أنه قد يطلق املخرج بكسر الراء على اللفظ أي إن ذلك اللفظ دال على اإلرادة  واملعىن  ، هو اللفظ : والدال )١(
 .ألن املخرج يف احلقيقة هي اإلرادة واللفظ دال عليها؛ فتسميته خمرجا جماز

 . جمازا ؛ إال أنه قد أخرجته الشهرة إىل حيز احلقيقة )٢(
 .٢/٢٠٠سلب العموم املستفاد منها ح غ إال أن دخول السلب عليها يفيد ، سواء كانت مثبتة أو منفية)٣(
كل ذلـك مل  (؟ أقصرت الصالة أم نسيتها  :  ملا قال له ذو اليدين     #كقوله  ؛ إذا كانت يف حيز اإلثبات     )٤(

أو جعلت ، فإن أخرت عن أداته من غري فصل حنو ما كل بيع حالل: وأما إذا كانت يف حيز النفي). يكن
لدراهم أو كل الدراهم مل آخذ توجه النفي إىل الشمول خاصة وأفاد معمولة للفعل املنفي حنو مل آخذ كل ا

واحلق أن هذا احلكم أكثري : لكن قال يف الشرح الصغري ما لفظه. ٢٧٤ح حابس معىن ص. ثبوته لبعض 
، ]البقرة: ٢٧٦ [^ &ª!$#uρ Ÿω �=Åsãƒ ¨≅ä. A‘$¤ÿx. ?ΛÏOr&، ]١٨: لقمان[ ^ βÎ) ©!$# Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù¨&: ال كلي بدليل

&Ÿωuρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃�ξym AÎγ̈Β ^ ]١٠: القلم[. 
 .:]١٥٨: األعراف[ ^ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $·èŠÏΗsd (yγ•ƒr'̄≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ$&مثال مجيع  )٥(
؟ ومن جاءك ] ٣٠٧٤وأبو داود رقم    ، ١٣٧٨الترمذي رقم   ) [من أحىي أرضا ميتة فهي له     : (#كقوله   )٦(

 .٥٤قسطاس ص. استفهاما وشرطا؟ وما صنعت، حنو ما فعلت فعلتو
وملا ال يعقل ؟ وأي الرجال عندك، أي الرجال أكرمته أكرمته : فاستعماهلا للشرط واالستفهام ملن يعقل حنو      )٧(

 .٥٤قسطاس ص. ؟وأي الطعام حتب، حنو أي الطعام حتبه أحبه
 مىت : وحنو. فأصبحت أَنى تأا تستجرا:  وقول الشاعر.أين تقعد أقعد: واستعمال ذلك يف الشرط حنو )٨(

= 
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)٣٢٨( 

)١(
)و () ُةِفيةُ املَنِكرالن (
)٢(
)و () افاملُض ع٣(اجلَم( (





                                                                                       

مىت : ومثل، ومن أي جهة  ، أي يف أي مكان     ؟ وأنى لك هذا  ؟ أين زيد : ويف االستفهام حنو  . خترج أخرج 
 .٥٤قسطاس ص. وال تقع أيان إال استفهاما. وأيان مرساها؟ خترج

أو على ما حكاه الرضي عن بعض املتـأخرين مـن   ، مانوكأنه أراد ما سوى أيان فإا لالستفهام يف الز    )١(
 :وأنشد ابن عقيل يف شرح التسهيل قوله، النحاة أنه جيوز كوا للشرط

  مل يأتك األمن منا مل تزل فزعـا         أيان نؤمنك تـأْمن غرينـا وإذا      
: اإلنسـان [ ^.Ÿωuρ ôìÏÜè? öΝåκ÷]ÏΒ $̧ϑÏO#u ÷ρr& #Y‘θàÿx&هل من أحد عنـدك؟      : أو ما يف معناه كاالستفهام والنهي حنو       )٢(

بالفتح تعني ، ال رجل يف الدار : إذا قيل): تنبيه: ( ما لفظه١/٣١٦يف مغين اللبيب ) *. (٢/٢٠٠ح غ .]٢٤
وإن قيل بالرفع تعني كوا عاملة عمل ليس وامتنـع أن           ، بل امرأة : كوا نافية للجنس ويقال يف توكيده     
ويقال يف ، واحتمل أن تكون لنفي اجلنس وأن تكون لنفي الوحدة، أيتتكون مهملة وإال لتكررت كما سي  

وغلط كثري من الناس فزعموا أن العاملة ، بل رجالن أو رجال: وعلى الثاين، بل امرأة : توكيده على األول
 .عمل ليس ال تكون إال نافية للوحدة ال غري

ويشهد بذلك  ، لتبادره إىل الذهن عند اإلطالق    ؛ هذا مذهب اجلمهور  ). غنم القوم : (ومثله اسم اجلمع حنو    )٣(
:  ففهم عليه السالم من قوله تعاىل      ]٤٥: هود[ ^&yŠ$tΡuρ ÓyθçΡ …çµ−/§‘ tΑ$s)sù Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ö/$# ôÏΒ ’Í?÷δr“3&: قوله تعاىل 

&y7n=÷δr&uρ ^ ]وقوله تعاىل،  أن ابنه داخل حىت أجابه اهللا تعاىل بأنه ليس من أهلك   ]٣٣: العنكبوت :&$̄ΡÎ) (#þθä3Î=ôγãΒ 
È≅÷δr& ÍνÉ‹≈yδ Ïπtƒö�s)ø9$# ( ¨βÎ) $yγn=÷δr& (#θçΡ$Ÿ2 šÏϑÎ=≈sß^ ]إذ فهم إبراهيم عليه السالم منه العموم فقال] ٣١: العنكبوت :

&�χÎ) $yγ‹Ïù $WÛθä9 4̂] فأجابته املالئكة عليهم السالم بتخصيص لوط وأهله إال امرأتـه مـن            ]٣٢: العنكبوت 
قد أصاب كل عبـد صـاحل يف     : (السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني     :  فيمن قال  #ه  وقول، العموم

 .٢/٢٠٩ح غ . ولصحة االستثناء كما تقدم، وغري ذلك كثري، ) السموات واألرض
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)٣٢٩( 

)و () ِسيولُ اِجلنصاملَو (
)١(

)و ()فرسِ )٢(املُع٣( ) ِبالِم اِجلن( )ادفْرم (
&¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A�ô£ äz ^&ä− Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ^

)٤( 
) . اعمج أَو()٥(


                                                                                       

اشتِر اللحم الذي   : ومثال العهد الذهين  ، جاءين رجل فأكرمت الذي جاءين      : مثال العهد اخلارجي   )١(
 يصدق علـى    اإلنسان الذي : ومثال املاهية ، الذي يشرك باهللا يقْتلُ   : ستغراقومثال اال ، يف السوق   

 .مجيع أفراد نوعه
، ألن العهد يقتضي األخصية والعرفان؛ واشتر الغنم املعهودة، حنو جاء الرجال ملعهودين بينك وبني خماطبك )٢(

 .والعموم نقيضه
وهلذا وقع االتفاق علـى أن  ؛ در العموم منه عند اإلطالقوالدليل على إفادة املعرف بالم اجلنس العموم تبا  )٣(

السارق والسارقة والزانيـة    : واستدالل العلماء بنحو  . املعهود الذهين مفتقر إىل القرينة خبالف االستغراق      
، ٣٣٤٩ رقـم    ٣/٦٤٣وأيب داود   . ٣/١٢١١ ج ١٥٨٧وكاحتجاجهم حبديث مسلم رقـم      ، والزاين

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري       ( وغريمها   ٤٥٤٦٠والنسائي  ، ١٢٤٠والترمذي رقم   
وشاع ). بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم

على األنصار واحتجاج أيب بكر   ، :]١املؤمنـون   [ ^ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#&: وقوله تعاىل ، وذاع ومل ينكر أحد     
، ٧٢٥ رقـم  ١/٢٥٢والطرباين يف الكـبري  . مسند أنس، ١٢٨٩٩املسند رقم ) [األئمة من قريش  (بـ  

: ألنك إذا قلت؛ ولو مل تكن للعموم مل تقم حجته عليهم، ومل ينكر عليه أحد ]  عن علي ٤/٧٦واحلاكم  
ناء فإنه جائز مـن هـذه       وصحة االستث ، بعض األئمة من قريش مل يلزم منه أن ال يكون من غريهم إمام            

فلزم من ذلك أن األفـراد  ؛ واالستثناء خيرج ما جيب اندراجه لواله  . الصيغة بشهادة االستعمال واإلمجاع   
 .٢/٢٠١اهـ ملتقطا من شرح الغاية . كلها واجبة الدخول وهو معىن العموم

 اخل. ي الذي سرقأ، ليس السارق والسارقة مما عرف بالم اجلنس وإمنا مها من املوصول اجلنسي )٤(
منهم السعد يف شرح التلخيص مبا ال       . وقد قرر احملققون خالفه   ، هذا على القول بأن استغراق املفرد أمشل       )٥(

حيقق هذا على قواعد العدلية فإنه عنـدهم  : قال بعضهم ) *. (من خط السيد حممد بن إبراهيم     . مزيد عليه 
 .واهللا أعلم، يعم كل فرد كما حققه غري واحد 
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)٣٣٠( 

)١(
)٢(




)ارتاملُخو()٣()كَلِّمأَنَّ املُت(


)٤()ِخطَاِبِه()يدخلُ ِفي عموِم  (
                                                                                       

 . أي الفرق بني عموم املفرد وعموم اجلمع )١(
واعلم أن احمللى بالم االستغراق واملعرف باإلضافة من اسم اجلنس واجلمع سواء يف مشول األفراد كلها عند  )٢(

، يلالترتأكثر القائلني بإفادما العموم كما دل عليه االستقراء وصرح به أئمة التفسري يف كل ما وقع منه يف 
 #$!tΒuρ ª$&: ويف قوله ،  إنه مجع يتناول كل حمسن       ]١٣٤: آل عمران [ ^ª!$#uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ósßϑø9$# &: كقوهلم يف 

ß‰ƒÌ�ãƒ $Vϑù=àß tÏΗs>≈yèù=Ïj9^ ]  ما يريد شيئا من الظلم ألحد :  إنه نكر ظلما ومجع العاملني على معىن   ]١٠٨: آل عمـران
ال رجل يف الدار : أو مجع منكرين عند األكثر حنو   ومثله الواقع يف سياق النفي من اسم جنس         ، من خلقه   

وذهب األقل إىل أن استغراق املفرد سواء كان حبرف التعريف أو بغريه أمشل مـن               . وال رجال يف الدار   
وعورض بأنه  .  دون ال رجل   - وفيها رجل أو رجالن      -استغراق اجلمع بدليل صحة ال رجال يف الدار         

ليس فيها رجال بل رجل     : كما يصح أن يقال   ،  رجالن أو رجال   ليس يف الدار رجل بل    : يصح أن يقال  
وحيتمل عدمـه  ، والتحقيق أن النكرة يف سياق النفي والنهي واالستفهام ظاهرة يف االستغراق     . أو رجالن 

بل رجالن  : ما جاءين رجل بل رجالن فإنه مع القرينة وهي قولنا         : احتماال مرجوحا مفتقرا إىل قرينة حنو     
وهذا أعين كون اجلمع املعرف بـالالم     ) *. ( وما بعدها  ٢١١ح غ باختصار ص   . تغراقيتحقق عدم االس  

ويدل علـى   ، فالالم مشار ا إىل املقدر املعروض ال إىل املقدار العارض           ؛ يعم كل فرد فرد هو التحقيق     
 .واهللا أعلم، جاءين الرجال إال زيدا: ذلك صحة استثناء الفرد الواحد استثناء متصال منه حنو

 .أبو طالب واجلمهور وأحد قويل املؤيد باهللا )٣(
ولذلك كانوا يسألونه عن موجب التخصيص له إن مل يفعل مبقتضى العموم            ؛ #ولفهم الصحابة مشوله     )٤(

 إىل #وملـا عـدل   #ولو مل يعقلوا دخوله فيما أمرهم به ملا سألوه عنه           ؛ فيبني هلم وجه التخصيص   
ومنه ما .  ينكر عليهم ما فهموه من دخوله معهم يف ذلك األمراالعتذار وذكر موجب التخصيص بل كان

= 
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)٣٣١( 


)١( &ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ 

>óx« ÒΟŠÎ=tæ ^
)٢(]٢٨٢: البقرة[

&ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 

&óx« ^ ]٦٢: الزمر[
&ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx« ( ^)٣(

& ‘≅ä. >óx« î7 Ï9$ yδ 

�ωÎ) …çµyγô_uρ ^ ]٨٨: القصص[ 
)٤()٥(
)و ()َّلِ   أن امِجيَء العِح أوِ  مدلْم    هوممِطلُ عبالَ ي الذَّم  (

&¨βÎ) u‘#t�ö/F{$# ’Å∀s9 5ΟŠÏètΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ)uρ 

u‘$£∨àÿø9$# ’Å∀s9 5ΟŠÏtrb ^]١٤- ١٣: اإلنفطار[ &šÏ%©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ©%!$# sπ�ÒÏÿø9$#uρ^]٣٤: التوبة[
                                                                                       

ومل تفسخ فلـم    أمرتنا بالفسخ   : فقالوا له ؛  أمر أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة ومل يفسخ        #روي أنه   
لو استقبلت مـن أمـري مـا    : (وروي أنه قال، إين قلدت هديا : واعتذر بقوله  ، ينكر عليهم ما فهموه   

، ] مبا يوافق ذلك٢٩٦١وأبو داود رقم ، ٦٨٠٢البخاري رقم) [ وجلعلتها عمرةاستدبرت ملا سقت اهلدي
 .٢/٢٤٥ح غ . قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه

 . فاملتكلم داخل يف عموم مفعول أكرمه وال نه )١(
. ئر خملوقاتـه  فيكون عاملا بذاته كعلمه بسا ]٢٨٢: البقرة[ ^ ª!$#uρ Èe≅à6Î/ >óx« ÒΟŠÎ=tæ&فيدخل تعاىل يف عموم      )٢(

 .٥٤للسيد داود على املعيار ص
ولكن ،  ظاهر ]٦٢: غافر[^  »ß,Î=≈yz Èe≅à2 &óx&: فقوله تعاىل ) *. (أي فيلزم عليه أن يكون خالقا لذاته تعاىل        )٣(

 . يف الغايات$قد رد هذا االستدالل اإلمام املهدي . ٨٥قسطاس ص. خصصه دليل العقل
 .ذا كانت تابعة جلمع منكر غري حمصور كما عرف يف النحوألا ال حتمل على غري إال إ )٤(
 .واالنقطاع جماز، لكون احلقيقة االتصال وال مانع  )٥(
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)٣٣٢( 

)١(
)٢(

&š Ï% ©!$#u 
šχρã”É∴õ3 tƒ.. ^]٣٤: التوبة[ 

)٣(
)و()٤() وحأنَّ ن () الَ أَكَلْت (

) املَأْكُوالَِت() عام ِفي (


) هصِصيخت ِصحفَي (


)٥(
                                                                                       

وأما عمـوم املكنـوز     ، ألن توجيه الذم إىل الكانز      ؛ فيعم كل كانز للذهب والفضة لكان أوىل      : لو قال  )١(
 .والكالم فيهاألن الالم يف الذهب والفضة للعموم ؛ اهـ فيه نظر. فبالتبعية

معيار للسـيد  . ألنه سيق مع املدح والذم للحث والزجر فال يلزم العموم         ؛ فإنه زعم أن ذلك يبطل العموم      )٢(
 .٨٢داود ص

وقد اعترض ]:  معىن٣٥/٢٢٢رفع احلاجب [هكذا قال ابن احلاجب ، عمال باملقتضي السامل عن املعارض )٣(
املدح أو الذم ينايف قصد عموم احلكم وإن كان اللفظ عاما  فإن اخلصم يزعم أن قصد اعالرتبأن ذلك عني 

فلو ثبت العموم فات معـىن      ؛ ملا أن املقصود من إيراد مثله املنع عما ذم ألجله على وجه املبالغة            ؛ بصيغته
ال دليـل  : قلنا، إن ذلك العام مع عدم التعميم وإرادة العموم أدخل يف املبالغة يف املدح والذم  : قالوا، الذم
ولو سلم فالتعميم وإن مل يكن أدخل فيها فليس منافيا هلا حىت يكـون       ، لى ذلك بل التعميم أدخل فيها     ع

بل غاية األمر أن املبالغة حتصل بكل منهما وإن كان عـدم التعمـيم           ، القصد إليها مستلزما لنفي العموم    
 .٨٨قسطاس ص. أدخل

 .٢/٢٣١ح غ . أصحابناعند اجلمهور كالشافعية وأيب يوسف من احلنفية وأكثر  )٤(
 .ال باللفظ فاتفاق، بالنية) ٥(
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)٣٣٣( 

)١(


)٢(


)٣(


)و ()ثِ () ٤حلَ البقَب املُ ِبالْعمالع مرحي هِصِه)٥(أنصخم ن؛ ) ع


                                                                                       

وهذا اخلالف مبناه على أن املفعول به مقدر يف نظم الكالم فيكون كاملذكور ملحوظا عند الذكر فجاز أن ) ١(
وإمنا سيق الكالم لنفي حقيقة الفعل من حيث ؛ أو حمذوف ال يلحظ عند الذكر  ، يراد به بعض دون بعض    

أي التخصـيص بالنيـة     ؛ ألن كل واحد منهما واقع يف فصيح الكالم فيقبله        ؛ هلماوالصحيح احتما ، هي
 .٢/٢٣١ح غ باللفظ . ويكون ذلك قرينة إلرادة أحد احملتملني

 . وهكذا عبارة القسطاس وغريه، يف نسخة بأي أكلة  )٢(
 .ال أكلت وأطلق: بل قال )٣(
، خصص فهال جاز العمل استنادا إىل ذلك األصل       األصل عدم امل  : فإن قلت . هذا مذهب أئمتنا واجلمهور    )٤(

واطراده صري األصل وجود املخصـص يف كـالم         . كثر جميء املخصص وحنوه يف كالم الشارع      : قلت
والعموم منه أن يطلب ، ومن مث مل يوجبوا على املقلد بعد وجود النص من إمامه    ، الشارع دون كالم غريه   

، ولو سلم فاالستناد إمنا يصح إىل أصل يفيد الظن        ، تهدوأوجبوه على ا  ، الناسخ واملخصص من كالمه   
 .سيدي هاشم. وهذا األصل ال يفيد الظن مع ضعفه واطراد الكتاب العزيز والسنة النبوية على خالفه

؛ وأما يف حياته فاتفاق أنه يتمسك به كما قال األستاذ أبو إسحاق األسـفرايين             ، #يف غري حياة النيب      )٥(
ألن التمسك بالعام إذ ذاك حبسب الواقع فيما ورد ألجله مـن  ؛ #ملخصص يف حياته  النتفاء احتمال ا  

كالناسخ مع  . معيار. وكذلك حكم كل دليل مع معارضه     ) *. (٢/٦حملى  . الوقائع وهو قطعي الدخول   
املنسوخ والعلة املعارضة يف القياس لعلة أخرى وتعارض اإلمجاع فإنه جيب البحث بعد معرفة الدليل هل له 

وكذلك القرينة املوضحة يف املشترك فال حيمل على مجيع معانيه الغري املتنافية على القاعـدة               ؟ ناسخ أم ال  
ويكفـي يف   ، وكذا القرينة الصارفة يف ااز عند العمل باحلقيقة       ، املعتمدة حىت يبحث عنها فيظن فقدها     
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&ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ >óx« ÒΟŠÎ=tæ ^
)١(

] ٢٨٢: البقرة[
)٢(

)٣(
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واإلمجاع هـل هـو   ؟ أم الوإذا ثبت القياس وجب البحث هل لعلته معارض     . ذلك الظن بفقد ما ذكر    
 .٧٨من شرح السيد داود ص. ويكفي غلبة الظن بعدم املعارض؟ أو مث إمجاع يعارضه، مسبوق بغريه

] الكهـف : ٤٩[ ^&Ÿωuρ ÞΟÎ=ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tnr&: يف كالمه نظر فإن كثريا من العمومات ال خمصص هلا كقوله تعاىل       )١(
&¨βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ }̈ $̈Ψ9$# $\↔ø‹x©^ ]٤٤: يونس [&Ÿω 4’s∀øƒrB óΟä3ΖÏΒ ×πuŠÏù%s{ ^]  وقوله تعاىل ، ]١٨: احلاقـة :& ‘≅ä. <§øÿtΡ 

èπs)Í←!#sŒ ÏNöθpRùQ$# 3̂] ١٨٥: آل عمران[ &Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζè? tÏ.Î�ô³ßϑø9$# 4®Lym (#θãΖÏΒ÷σãƒ 4̂] ويف كالم ، ويف السنة كثري] ٢٢١: البقرة
 :العرب كقوله

ــل   ــها األنام ــفر من ــة تص  )دويه
 

 وكل أناس سـوف تـدخل بينـهم       ( 
 .٧٨ح السيد داود على املعيار ص. فظهر ضعف من ادعى أن كل عموم قد خصص، وحنو ذلك كثري  كمهتهع

 .٧٧ح السيد داود ص.  بعمومه حصل الشك فيه والعمل بالشك يف األحكام الشرعية ال جيوزيبق الظنوإذا مل  )٢(
 النقل مدفوع حبكاية األستاذ والشيخ أيب إسحاق الشريازي اخلالف          وهذا؛ الناقل لإلمجاع اآلمدي وغريه    )٣(

 .وعليه جرى اإلمام الرازي وغريه، فيه 
وقـال  ، هذا قول اجلمهور أعين أنه يكفي ظن فقد املخصص من الباحث املطلع على مظان املخصـص                )٤(

ل التيقن بأنه ال خمصص بل البد من تيقنه أي تيقن فقدان املخصص فيجب البحث عنه حىت حيص: الباقالين
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٣٣٥( 

)و()َّأن () اسا النهآ أَيِمثْل ي (&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ 

tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u  ^]٩: اجلمعة[ )نِه ملُ ِفيخدالَ يدجويس  (
)١()  رٍل آخِلي٢(ِإالَ ِبد( (

)٣(



)٤(

                                                                                       

إذ ؛ لو كان الواجب ذلك إذن يبطل العمل بأكثر السنة ال سيما عموماا           : قلنا جوابا عليه  . للعموم
معيار وشـرحه للسـيد   . ومن مث مل تصح الشهادة على النفي     ، ال سبيل إىل العلم بانتفاء املخصص     

 .٧٨داود بنوع تصرف ص
 . ال بعد وجودهم فيصري خطابا هلم )١(
، ] ١٩: األنعام [^ /Νä.u‘É‹ΡT{ ÏµÎ/ .tΒuρ x÷n=t&: وقوله،  إىل يوم القيامة بالضرورة #وهو ما علم من عموم دينه  )٢(

وأصرح مـن  ] ٨/٤١٢والطرباين . وغريه، ١٤٢٦٨أمحد بن حنبل رقم ) [بعثت إىل الناس عامة : (وقوله
 ÏΒ $£ϑs9 (#θà)ysù=tƒ[÷tÌ�yz#uuρ öΝåκ&: إىل قوله تعاىل] ٢: اجلمعة [^‘uθèδ “Ï%©!$# y]yèt/ ’Îû z↵Íh‹ÏiΒW{$# Zωθß™u&: ذلك قوله تعاىل

öΝÍκÍ5 4̂] ٢/٢٤٧ح غ ] ٣: اجلمعة. 
اخلالف يف عموم خطاب املشافهة قليل الفائدة فال ينبغي أن يكون فيه خالف عنـد   : وقال بعض العلماء   )٣(

والقطع بأن احلكم شامل لغريهم ملا علم ؛ باخلطابألن اللغة تقتضي أن ال يتناول غري املشافهني       ؛ التحقيق
 . وما بعدها٣/٢٤٩وينظر الكوكب املنري . ٢/٢٤٩من عموم الشريعة ح غ 

إنه ال يقال للمعدومني إم خماطبون به خاصة فمسـلم  : وأورد على األول من الدليلني أنه إن أريد بقوهلم    )٤(
ويكون إطالق لفظ الناس أو املؤمنني أو العباد ؛  املوجودينوإن أريد أم ال خياطبون به مع، وال نزاع فيه    

؟ كيف ومثله صحيح شائع يف الكالم معروف عند علماء البيان         ؛ وهو أول املسألة  ، عليهم تغليبا فممنوع    
وأورد على الدليل الثاين أن عدم توجيه خطاب التكليف إىل الصيب وانون بدليل عقلي ال ينايف عمـوم              

 .٢٤٨، ٢/٢٤٧ح غ . ه لفظا كما يف سائر األدلة اليت ا يقع التخصيصاخلطاب وتناول
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)٢(

&(#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ^

&(#öθ yèó™$$ sù^






 

                                                                                       

وحلمـل  ؛ لكوا مما خيتص بـه املـذكر  ؛ أي لوال أن الشارع حكم بدخوهلن يف هذه الصيغة مل يدخلن        )١(
 . على كل من اجلنسني الذكر واألنثى^يآ أيها الذين آمنوا&: أي حنو؛ الصحابة والتابعني ذلك

وهن ممـن آمـن   ؛ يري القرينة له حقيقة شرعية يف اجلنسني وهي كون القرآن خطابا ملن آمن  وال يبعد تص   )٢(
إال أنه ال يكون ظاهرا ؛ ويكون ذلك من باب التغليب.  بتصرف٣١١من املعيار وشرحه املنهاج ص. قطعا
ال نسلم : قالوقد ي، وأما من جهة الشرع فال يبعد أن يقتضيه الوضع الشرعي: قيل. بل اقتضته القرينة؛ لغة

: قوله. ٥٤ح معيار للسيد داود ص. أن ذلك مما اقتضاه الشرع بالوضع بل بقرينة خارجة وهي ما ذكرناه     
وعبـارة  . ٥٤للسيد داود ص. أي ألحد اجلنسني وهو الذي مل يدخل إال بنقل الشرع   ، تصيري القرينة اخل  

  .إخل. ة يف اجلنسني وهي كون القرآنوال يبعد تصيري القرينة له حقيقة شرعي: ٦٠املعيار مع القسطاس ص
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) أو ِبالتغِليبِ (


)و() هِذكْر هصصخلٍَة ال يمكٍْم ِلجح أنَّ ِذكْر(
)اِضهع١(ِلب( (

)٢( &$ pκš‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟ çF ø)̄=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9$# 
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#\�øΒr&^]١: الطالق[



) العام() وكَذَا عود الضِمِري إىل بعضِ (




&àM≈ s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅ óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ sW≈ n=rO &ÿρ ã�è% ^ ]٢٢٨: البقرة[
&£åκçJs9θ ãèç/ uρ ‘, ymr& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ^] ٢٢٨: البقـرة[

)٣(
                                                                                       

 .٧٩قسطاس ص. فتحمل اجلملة على عمومها وال ختصص بذلك البعض املذكور وحتمل عليه )١(
) أميا إهاب دبغ فقد طهر: (# وهو قوله  ٢٨٠ األوىل يف التمثيل ما ذكره القاضي أمحد بن حيىي حابس            )٢(

) دباغهـا طهورهـا   : ( يف شاة ميمونة   #ه  وقول]  وغريمها ٣٦٠٩وابن ماجة   ، ١٧٢٨الترمذي رقم   [
ومثال الكتاب إمنا يصلح لتعقيب العام مبـا        . فتعم الطهارة كل إهاب وال خيص الشاة      ؛ ٧/١٧١النسائي  

 ٧٩وقد ذكره يف القسطاس ص، وال خيص الشاة: قوله. ٢/٢٢١خيتص ببعضه كما ذكره يف شرح الغاية  
 .إنه املثال املناسب: وقال فيه، ]٣/٣٥١رفع احلاجب [عن ابن احلاجب 

 .٧٤ صح معيار للسيد داود.  بدليل آخر]٢٢٨ [^ /åκçJs9θãèç/uρ ‘,ymr& £ÏδÏjŠt�Î£&:  من قوله تعاىلاملبتوتاتفخروج  )٣(
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)٣٣٨( 

)  ذَِلك نياِفي بن١(ِإذْ الَ ت( (



)ِفي() ِنيترـوالص(








)صصواملُخ (
)٢(

) ٌفَِصلنمِصلٌ وتم()٣(
)فَا()ُِصلاملُتخـ م ةُس 

) االسـِتثْناءُ (: القسم األول  :هي)اٍمسقْأَ

                                                                                       

 .  وإذا مل يتعارضا فيجب العمل ما من كل وجه عمال باملقتضي السامل عن املعارض)١(
ق املخصص على الدال عليها أي على اإلرادة جمازا سـواء  ويقال أي ويطل  : ٢/٢٦٢لفظ الغاية وشرحها     )٢(

 .كان ذلك الدال لفظيا أو عقليا تسمية للدال باسم املدلول إال أنه جماز قد أخرجته الشهرة إىل حيز احلقيقة
منفصال ؛  الناس وال تكرم زيداِمِرأكْ: ولذلك كان؛ ٢٨١ح حابس ص. وأما يف النطق فممكن،  يف اإلفادة)٣(

 .٢٦٥فصول وحاشيته للسيد صالح ص.  الستقالله؛ل لفظاوإن اتص
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&�ω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# . ÏΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿωuρ ô ÏΒ Ïµ Ïÿù=yz ^]٤٢: فصــلت[
)٢()٣(


)٤(

                                                                                       

وإمنا اختلفوا يف كون االستثناء يف    ، وال يعرف خالف يف صحته لغة       ،  وال مدخل للمنقطع يف التخصيص     )١(
جاءين القوم إال : حنو؛ مبعىن أم اختلفوا يف صيغ االستثناء إذا استعملت يف املنقطع، املنقطع حقيقة أو جمازا

وأما لفظ  ؟  هل هي مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة أو يف غري ما وضعت له فتكون جمازا                ،محارا  
 .٢٦٩، ٢/٢٦٨ح غ . االستثناء فإنه حقيقة عرفية يف القسمني بال نزاع

واالستثناء ، املستثىن وهو ما بعد آلة االستثناء غري داخل يف املستثىن منه          : ٢٧٢، ٢/٢٧١لفظ شرح الغاية     )٢(
وإال ثالثة قرينة إلرادة السبعة من ، علي عشرة إال ثالثة إمنا هو سبعة     : فيكون املراد بعشرة يف قولك    ؛ قرينة

فإنه مبني ؛ ال تقتلوا أهل الذمة: كأن يقال؛ العشرة إرادة اجلزء باسم الكل كما يف التخصيص بغري االستثناء
 .]٥: التوبة[ ^θè=çGø%$$sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$##)&: للمراد من املشركني يف قوله تعاىل

فإن املراد بالعام املخصوص غري ما أخرج ، كالتخصيص بغريه من املخصصات: أ، ١٧٥ لفظ الفواصل ص )٣(
 .بلفظه. وهذا كالم اجلمهور من أهل األصول والعربية وغريهم، منه باالتفاق

مستغرقا وذلـك باطـل    ولو كان املراد بنصف اجلارية هو نصفها لزم استثناء نصفها من نصفها فيكون              )٤(
 .رفو. باالتفاق
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)٣٤٠( 




)١(



)٢(

)٣(

                                                                                       

وإليه ، ]١/٢٢٥انظر الكافية [ وهو مذهب القاضي أيب بكر الباقالين ونسبه الرضي إىل القاضي عبداجلبار           )١(
 .٢/٢٧٢ح غ . صاحب اجلوهرة من أصحابناوكالم ، ١/٢٤٤مييل كالم أيب احلسني البصري يف املعتمد 

الثة ألفاظ فصاعدا بطريق اإلضافة وإجراء اإلعراب املستحق على كلٍّ          اعلم أنه ال نزاع يف التركيب من ث        )٢(
وال بطريق احلكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من       ، مثل أيب عبداهللا وأيب عبدالرمحن    ، من تلك األلفاظ  
)) امل((أو ب   ، أو ببيت من الشعر   ، والتسميةُ بزيد منطلق  . وتأبطَ شرا ، برق حنره : مثل، اإلعراب والبناء 

وإمنا الكالم يف التسمية بثالثة ألفاٍظ فصـاعدا إذا       ،  منثورة نثر أمساء األعداد من غري إعراب       -وحنو ذلك   
بل ، جعلت امسا واحدا على طريقة حضرموت وبعلبك من غري أن يالحظ فيها اإلعراب والبناء األصليان             

وهذا ليس من لغة العرب بـال       ، حلرف األخري جيري اإلعراب املستحق على ا    ؛  زيد وعمرو  لـة مبرتتكون  
وال خفاء يف أن عشرة إال  . ١/٢١الكشاف  . صرح بذلك صاحب الكشاف يف حبث أمساء السور       . نزاع

إذ ؛ ثالثة إذا جعلت امسا للسبعة كان اإلعراب املستحق يف صدره ومل يكن حمكيا عن أصل منقول عنـه                
هذا حتقيق الكـالم يف  .  اتفق على أنه ليس من لغة العربخيتلف إعراب العشرة حبسب العوامل فكان مما    

إذ التركيب يف   ؛ وبعضهم ملا مل يطلع على ذلك زعم أن هذا إمنا هو يف األجناس دون األعالم              . هذا املقام 
 .٢/١٣٦سعد . ومثله نادر ال اعتداد به، مثل شاب قرناها ليس تركيبا واحدا بل متعدداً

يعين أن  ، غري داخل تركيبا  ، إن املستثىن داخل يف املستثىن منه إفرادا      : وقيل: ٢/٢٧٢ لفظ الغاية وشرحها     )٣(
وهو غري داخل فيه باعتبـار  ، املستثىن داخل يف املستثىن منه حقيقة باعتبار إفرادمها من التركيب اإلسنادي 

ال ثالثة هو معىن عشرة علي عشرة إ: فاملراد بعشرة يف قولك؛ اإلسناد فلم يسند إال إىل الباقي بعد اإلخراج
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)٣٤١( 






)١()٢( 
)و( القسم الثاين)ُطرالش(

)٣()٤(
)٥(

                                                                                       

وحكم باإلسناد بعد اإلخراج فلم يسند إال إىل ، مث أخرج منه الثالثة باالستثناء على التحقيق، قبل اإلسناد 
 . مع العضد وغريه٢/١٣٤سبعة وهذا مذهب ابن احلاجب 

 املـراد   ومن حيـث إن   ،  ألنه من حيث إن املسند إليه بعد اإلخراج بعض املستثىن منه يشبه التخصيص             )١(
؛ يعين أنه هو حمتمل ملوافقة كل من القـولني       ) *. (رفو. باملستثىن منه قبل اإلخراج مجيعه ينايف التخصيص      

فإن كان باعتبار أا مدلول جمازي فهو     ؛ علي عشرة إال ثالثة هو السبعة قطعا      : وذلك ألن املراد يف قولك    
جعله : والثاين، ستثناء قرينة على أن املراد هو السبعةوحتقيق املقام أن األول جعل اال، األول وإال فهو الثاين 

إال أن اعتبار املقيد من حيث ، فاحتمل كونه قرينة أو جزًءا؛ جعله قيدا: والثالث، جزًءا من الدال على املراد
ولذا حكموا على األخريين بأنه حقيقة      ؛ هو مقيد أقرب إىل اعتبار اموع من اعتباره يف ذاته وهو مقيد           

 .إذ ال حيتمل سواه حمل تأمل فينظر؛ وآخر كالمه، حمتمل: قوله) *(٢٧٩، ٢/٢٧٨ح غ . افيهم
 .ألنه مل يرد بالعام بعض مسمياته بل أريد به نفس مسماه )٢(
لكنه يشكل ، وسبب السبب، فيخرج جزء السبب ؛ الشرط ما يتوقف عليه املؤثر يف تأثريه ال يف ذاته         : قال )٣(

وإال فتوقُّف ، وال خفاء يف أنه مناقشة يف العبارة    ، قف تأثري الشيء على حتقق ذاته     بنفس السبب ضرورة تو   
 ].والقول لآلمدي [٢/١٤٥سعد على العضد . ذات الشيء على نفسه مبعىن أنه ال يوجد بدونه ضروري

 .با يف الزىنفليس اإلحصان سب. ما يستلزم نفيه نفي أمر ال على جهة السببية:أن يقال يف تعريفه : واملختار )٤(
وذلك بأن يكون الغري ، أحدمها أن يكون يف وجوده: الشك أن توقف املؤثر على الغري يكون على قسمني )٥(

ألن الشيء أيضا يتوقـف  ؛ أو يكون جزءا من نفس املؤثر، أو شرطا لعلته  ، أو جزءا من علته   ، علة للمؤثر 
ألن التأثري متوقف على وجود املؤثر كما       ؛ يضاوهذا اللفظ يتوقف عليه تأثري املؤثر أ      . وجوده على أجزائه  

= 
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)ِعير١( )ش( )قِْليعو (
)٢()ِويلُغو()٣(



                                                                                       

وذلك الغري ، أن يتوقف على الغري يف تأثريه فقط: الثاين. يتوقف عليه املؤثر يتوقف عليه التأثري بطريق اَألوىل
. فدخل فيه مجيع ما تقدم من الشرط وغريه       ، فيما يتوقف عليه تأثري املؤثر    : هو املعبر عنه بالشرط يف قوله     

وخرج ذا القيد   ؛  وجوده معطوف على تأثري املؤثر أوال يتوقف عليه وجوده مبعىن وجود املؤثر            ال: وقوله
، علة املؤثر وجزؤه وغري ذلك مما عدا الشرط فإن التأثري متوقف على هذه األشياء بالضرورة كما قـدمنا              

 يتوقف عليه بل إمنـا      فإن وجود املؤثر ال   ، بل التأثري والوجود خبالف الشرط    ، لكن ليس هو التأثري فقط    
ألن البكر قد ؛ وأما نفس الزىن فال   ، فإن تأثري الزىن يف الرجم متوقف عليه      ؛ يتوقف عليه تأثريه كاإلحصان   

 .وشرط علته وهو التكليف مثال، وجزء علته وهو احلرية، علته هي الزنا) *. (تزين
وميكـن  ، أو على خربيِة مبتدٍأ حمذوف    ، إما على البدلية  ، والظاهر رفع هذا وما بعده      ، يف نسخٍة بالنصب   )١(

 .لداللة سياق الكالم عليه أو بنحو ذلك؛ توجيه النصب بتقدير أعين أو أريد
 .٣٠٥/ ٢ح غ . فإن العقل هو الذي حيكم بتوقف وجود العلم على وجود احلياة )٢(
 ]٣٣: النـور  [̂) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ�Ïù #Z�ö�yz (öΝèδθç7Ï?%s3sù ÷βÎ& :من قوله تعاىل  ^ ) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ�Ïù #Z�ö�yz (βÎ÷&:  ومثلُ قوله تعاىل   )٣(

واملعلق به ، ألن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط؛ اآلية
، ليعلم نوعه من أول األمر كاالستفهام والقَسِم وغريمهـا ؛ وقياس الشرِط اقتضاُء صدِر الكالم    . هو اجلزاء 

ال لفظًا وإال   ، إذ ال تنجيز فيه   ؛  املتقدم جزاٌء معىنöΝèδθç7Ï?%s3sù ÷βÎ) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ�Ïù #Z�ö�yz (̂   &: في مثل قوله تعاىل   ف
ح غ  . واتفق على إطالق اجلزاء عليـه     ، وهلذا اختلف فيه  ؛ أُكِْرمك إن دخلت الدار   : جلاز جزمه يف مثل   

 . املذكور من عدم التنجيز وعدم جواز جزمهأي هلذا، وهلذا اختلف فيه اخل:  قوله٢/٣٠٥
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)٣٤٣( 


)١()٢(
)و(القسم الثالث)ُفَة٣(الص( (:

)٤(

)٥(
)و ( القسم الرابع)ُايةالغ( ،

 :&(#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$# ^]١٨٧: البقرة[
&Ÿωuρ £. حىت èδθ ç/ t�ø)s? 4®L ym tβö�ßγôÜtƒ ^] ٢٢٢: البقـرة[




                                                                                       

 .وأحسن إىل ربيعة واخلع على مضر إن جاؤوك،  حنو أكرم بين متيم)١(
 .والشرط بعد متعدد للجميع بال خالف: لفظ الغاية )٢(
ا وسواء كان مجلة أو مفرد، وسواء كان نعتا أو حاالً أو غريمها، واملراد بالصفة ما أشعر مبعىن يف املوصوف      )٣(

 .٢/٣٠٧ح غ . أو عند سومها، أو يف شاٍة تسام، الزكاةُ يف شاٍة سائمٍة: حنو، أو شبههما
ولوال التقييد  ، فإن التقييد بالسائمة يقتضي ختصيصها بوجوب الزكاة فيها       ، يف الغنم السائمة زكاةٌ     : وِمثْلُ )٤(

 .٢/٣٠٧ح غ . ان داخالً حتت العامفكانت الصفة مخِرجةً لبعض ما ك؛ لعم الوجوب السائمة واملعلوفة
، وقَفْت على أوالدي وأوالدهـم احملتـاجني  : حنو؛  فتعود الصفة إىل كل املتعدد على األصح ولو تقدمت    )٥(

إىل : ويف الثاين، فيعود الوصف يف األول إىل األوالد مع أوالدهم ؛ ووقفت على حمتاجي أوالدي وأوالدهم    
 . واهللا أعلم٢/١٦اهـ حملي . ال: وقيل. أوالد األوالد مع األوالد
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)١(


)و (   القسم اخلامس ) ِضعلُ البدب (




)٢(
&(#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$#^

]البقرة: ١٨٧[



)٣( 

                                                                                       

 (È,Ïù#t�yϑø9$# ^ & öΝà6n=ã_ö‘r&uρ ’n<Î (öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n<Î&: وأمـا قولـه تعـاىل   :  ما لفظه٢/٣٠٣قال يف شرح الغاية    )١(
È÷t6÷ès3ø9$# 4̂]  ٦: املائـدة[     غسل املرافق والكعبني إمنا هو لفعل الـنيب ؛# فوجوب]   ١/٥٠شـفاء األوام ،
فإن إفادة الغاية لقصر احلكم على ما قبلها من جهة الظاهر كما ذكره أبـو       ] ٢٤٦ رقم   ١/٢١٦ومسلم  
هنا ليسـت   ) إىل(أو ألن   ؛ فجاز أن يدل الدليل على خالف الظاهر      ؛ وغريه] ١/٢٤٠املعتمد  [احلسني  

رازي والفخر ال، ١/٤٦٥مثل الزخمشري يف الكشاف [كما قال بعض املفسرين ) مع(للغاية وإمنا هي مبعىن 
إا كذلك يف   ]: ٣/٥٥٦والسمني احلليب يف الدر املصون      ، ٢/٢٠٨والسيوطي يف الدر املنثور     ، ٥/١٧٧

،  قرينة دالة على إرادة هذا املعىن#ويكون فعله ، ]٢: النساء[ Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? öΝçλm;≡uθøΒr& #’n<Î) öΝä3Ï9≡uθøΒr& 4̂&: قوله تعاىل
كما أن غسل جزء من الرأس جيب تبعـا  ؛ ن واجبا بالتبعية ال باألصالةأو ألنه ال يتم الواجب إال به فيكو    

 .لوجوب غسل الوجه
 .٢٤٣/ ٣ رفع احلاجب )٢(
 .٢٦٨ / ٢غ.  وذلك غري مذكور يف الكالم)٣(
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)٣٤٥( 

)  ارتاملُخو () هأَن  () ِصآءِ ال يثْن ) ح تراِخي االسِت
)َِّإال () رقَـد 

 )١() تنفٍُّس أَو بلِْع ِريقٍ   


)٢()٣(
)٤()٥(#

)٦(
)٧(



                                                                                       

 .واملختار عند علماء الفروع خالفه.  هذا مذهب أيب مضر وأيب جعفر)١(
حـدثنا  : حدثنا أبو معاويـة قـال  : ال سعيد بن منصورق. واألشهر يف النقل عنه اإلطالق من غري تقييد        )٢(

 .٢/٢٨١ح غ . األعمش عن جماهد عن ابن عباس أنه كان يرى االستثناء ولو بعد سنة
والذي ذكره غري اإلمام املهـدي أن مـدة         ]. ١/١٦٥انظر مقدمة البحر الزخار     [معيار  . سعيد بن جبري   )٣(

 .٦٣ذكره يف القسطاس ص. عباسالتراخي عند سعيد بن جبري كما ذُِكر عن ابن 
املعجم الكبري للطـرباين    . [إن شاء اهللا  : مث قال ، مث سكت   . )ألغزون قريشا : ( قال #رِوي أنه   : قالوا )٤(

وهذا . #فلوال صحته ملا ارتكبه ] ١٠/٤٧والبيهقي ، ٣٢٨٥وأبو داود رقم ، ١١٧٤٢ رقم ١١/٢٨٢
 #حيمل أنه سكت   : قلنا. فرق بني الشرط واالستثناء   وإن كان شرطا ال استثناء فقد اتفقوا على أنه ال           
 .٦٣قسطاس ص. لعارض أو تنفس أو سعال أو حنو ذلك ملا ذكرناه

 : قوله. ٢٨٣ح حابس ص. جيوز يف القرآن خاصة: وقيل. وبعضهم شرط أن ينوى ما يسثتىن عند النطق )٥(
: ٦٣ ص لقسطاس مع املعيار  ولفظ ا . ١٢٢روض ص . ومحل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا      ، وبعضهم إخل 

ال جيب االتصال لفظا بل جيوز االنفصال بشرط أن ينوى ما يستثىن عند النطق بـذلك فيكفـي                  : وقيل
 .ومحل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا. االتصال بالنية وإن مل يتلفظ به كالتخصيص بغري االستثناء

 .١٢٧٢/ ٣ مسلم )٦(
 .٦٣قسطاس ص . بعينهأو ليستثن؛ فيوجب أحدمها ال :  فيقول)٧(
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)٣٤٦( 

)١(
)٢()٣(




)٤(



)و () اس ِصحه يآُء اَألكْثَِرأَنِتثْن (

)٥(لنا
&¨βÎ) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠs9 y7 s9 öΝ Íκö�n=tã í≈ sÜù=ß™ �ωÎ) Ç tΒ y7 yèt7̈?$# z ÏΒ tÍρ$ tóø9$#^ 

                                                                                       

 .٢٨١/ ٢ح غ . وهو اتفاق، وهو باطل ِلما فيه من التلعب وإبطال التصرفات الشرعية  )١(
فهذا ، عبيدي األربعة أحرار إال اثنني    : ويقول، حيث يصري الكذب صدقا أن يكون له عبدان فقط          : مثاله )٢(

 .االستثناء صري الكذب صدقا كما ترى
فهذا االستثناء  ، زوجايت األربع طالق إال اثنتني وليس له إال اثنتني          : أن يقول : بامثال ما يصري الصدق كذ     )٣(

 .صير الصدق كذبا كما ترى
: وقوله تعاىل. ال يستثىن مطلقا: وقيل، له علي مائة إال عشرة: حنو، ال يستثىن من العدد عقد صحيح: وقيل )٤(

&y]Î7n=sù öΝÎγ‹Ïù y#ø9r& >πuΖy™ �ωÎ) šÅ¡÷Ηs~ $YΒ%tæ ^]  كما تقول ملن يسـتعجلك    ، أي زمنا طويال  ] ١٤: العنكبـوت :
قال بعـض   ): تنبيه) (*(، ٢/١٠من اجلمع وشرحه    . وكل قائل حبسب استقرائه وفهمه    . اصرب ألف سنة  

املخالف يف استثناء األكثر واملساوي ال خيالف يف احلكم وإمنا خيالف يف كون العرب استعملت               : العلماء
إن ذلك وإن مل يسـمع يف       : قال بعض املانعني  . حكمه يف األقارير وغريها عند اجلميع     فال يسقط   ، ذلك

 .٢/٢٨٣ومن ادعى فيه مساعا فقد أخطأ ح غ ، العربية لكنه جائز يف املعقول
، واحلنابلة، منع من املساوي بعض النحاة) *. (٣٢٤معيار . ولنا وقوع اخل. مل مينع ذلك لغة وال شرع: قلنا )٥(

ومانع املساوي ذكره يف الفصـول      . ومنع من األكثر الفراء وابن درستويه والقفال      . والظاهرية، ينوالباقال
 .٢/٩٠وروضة الناظر . ١٧٣ص
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)٣٤٧( 

&!$tΒuρ ç�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9uρ |Mô¹t�ym tÏΨ]٤٢: احلجر[ ÏΒ÷σßϑÎ/^ 

]١٠٣: يوسف[
&š∅ÏΒuρ Ì�s)t7ø9$# ÉΟoΨtóø9$#uρ $oΨøΒ§�ym öΝÎγø‹n=tæ !$yϑßγtΒθßsä© �ωÎ) $tΒ ôM n=yϑym 

!$ yϑèδâ‘θ ßγàß^& Íρ r& !$ tƒ#uθ ys ø9$# ^
)١ (

&÷ρ r& $ tΒ xÝ n=tG÷z $# 5Ο ôà yèÎ/ ^ ]األنعام: ١٤٦[
)٢ (





)٣(


 )و ()هأَن ()  اتفِْي ِإثْبالن ِمن (


)٤(

                                                                                       

 .٧٥/ ٢كشاف . أو اشتمل على األمعاء )١(
 مبرتلتـها أو  ، ى شحومهما احلوايا عطف عل  : وقيل) *. (٢/٧٥كشاف معىن   . فتبقى الثروب وشحم الكلى    )٢(

 .وعلى هذا ال يتم االستدالل باآلية. ٢/٧٥كشاف .  احلسن أو ابن سريينيف قوهلم جالس
ورأيت يف تنقيح احلنابلة ما يدل      . وغريه] ٤/٢٦٢رفع احلاجب   [هكذا قرر هذا الدليل يف خمتصر املنتهى         )٣(

 .٢/٨٨وروضة الناظر . ٢/٢٨٥ح غ . على بطالن استثناء األكثر ولزوم العشرة كلها
وأمنا االسـتثناء  ، وحينئذ ال يكون من اإلثبات نفيا وال من النفي إثباتا: ٨٨ع املعيار ص ولفظ القسطاس م   )٤(

على أن للمستثىن حكما خمالفا     ، والسكوت عنه من غري داللة يف اللفظ      ، لإلعالم بعدم التعرض للمستثىن   
وعـدم  ، ة األصـلية ففي مثل علي عشرة إال ثالثة ال تثبت الثالثة حبكم الرباء      ، حلكم املستثىن منه فيهما     

ويف مثل ليس علي إال سبعة ال يثبت شيء         . الداللة على الثبوت ال بسبب داللة اللفظ على عدم الثبوت         
وقد حتصل من ذلك االتفاق علـى     ، وإمنا يثبت حبسب العرف وطريق اإلشارة     ، حبسب داللة اللفظ لغة     

= 
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)٣٤٨( 

)١(



)٢(


)و ( )كْسالع (





                                                                                       

قيل يف  ) *. ( وعندهم حبكم الرباءة األصلية    بطريق داللة اللفظ  ] عندنا[لكن  ، انتفاء احلكم يف اجلنبة األوىل    
األوسط [رواه الطرباين يف املعجم ). ال صالة إال بطهور: (#قال رسول اهللا : االحتجاج ملذهب احلنفية

من حديث عيسى بن سربة عن أبيه عن جده مرفوعا فلو كان االستثناء من النفي يفيـد                 ]. ١١١٥رقم  
إمنا ذلك مبالغة فال يصح أن يكـون  : قلنا. وء وأنه باطل باالتفاق اإلثبات للزم ثبوت الصالة مبجرد الوض     

وذلك أن الوضوء ملا كان أمره متأكدا جعل        ، وإمنا يكون من احلقيقي االدعائي    ، احلصر فيه حقيقا حتقيقا     
 .٢/٢٩٧ح غ .  العدم كأنه ال شرط هلا غريهلةمبرتسائر الشروط 

.  تثبت السبعة حبسب العرف وطريق اإلشارة ال حبسب الكالم         إمنا:  ويقولون يف مثل ليس علي إال سبعة       )١(
ويف هـذه   . وكلمة التوحيد حيصل ا اإلميان من املشرك ومن القائل بنفي الصانع حبسب عرف الشارع             

 .٢/٣٠٠ح غ . التأويالت من التعسف ما ترى
:  ما لفظـه ٨٩طاس صويف القس. ٢/١١حملي . وقد أجابوا بأن اإلثبات يف كلمة التوحيد بعرف الشرع        )٢(

لكن إنكـار  ، وإمنا يلزمهم ذلك لو مل يقولوا كذلك، إنه عندهم توحيد حبسب عرف الشارع : وقد يقال 
وإمجاع أهل العربية ال حيتمل ، ما قام إال زيد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريات    : داللة
وإمنا هـو تكلـم   ، في إثبات وال من اإلثبات نفي واملشهور يف كتب احلنفية أنه ليس من الن       ) *. (التأويل

ففي . وال حكم يف الكالم على املستثىن، بالباقي بعد االستثناء ومعناه أنه إخراج املستثىن وحكم على الباقي
. علي عشرة إال ثالثة إمنا مل تثبت الثالثة حبكم الرباءة األصلية ال بداللة االستثناء على عدم الثبوت                : مثل

 .١/٢٨٨ التحرير ينظر تيسري
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)٣٤٩( 

)و ()هأَن ()  ِاِطفَـةعِل املُتاجلُم دعب (

)١(


 

)و()اِعهِميِإلَى ج ودعلُ)٢(يمحفَي  (
)ٍةنِإالَّ ِلقَِري (

&tÏ%©!$#uρ tβθ ãΒö�tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r' Î/ u!#y‰ pκà− 

óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_ Ÿωuρ (#θ è=t7ø)s? öΝ çλ m; ¸οy‰≈ pκy− #Y‰ t/ r& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθ à)Å¡≈ xÿø9$# ∩⊆∪ 

�ωÎ) tÏ%©!$# (#θ ç/$ s? ^ ]٤: النور[



)٣()٤(



                                                                                       

لكن وبل وأو وال وإما وأم :أما ما مل يكن يف معىن الواو يف اجلمع مثل         :  ما لفظه  ٢٨٦/ ٢يف شرح الغاية     )١(
 . فإن االستثناء يعود إىل األخري بال نزاع

 ]٩٢: النساء [̂ ÿÏ&Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θè%£‰¢Átƒ (tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜyz ã�ƒÌ�óstGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î&: كقوله تعاىل )٢(
 #$!» tÏ%©!$#uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yìtΒ&: أو كلها كقوله تعـاىل . فإنه عائد إىل اآلخرة أي الدية دون الكفارة قطعا    

$·γ≈s9Î)  t�yz#u^]  إىل قوله]  ٦٨:  الفرقان :&�ωÎ)  tΒ  z>$s?   ^ ٢٨٥ح حابس ص. فتقدم بال خال مجيع مافإنه عائد إىل. 
 .٣٢٥معيار ص. أبو عبداهللا واحلنفية: وقيل )٣(
واحتجوا بأن الظاهر يف االسـتثناء      ، وهي اجلملة األخرية خاصة إال لقرينة تقتضي رجوعه إىل غريه أيضا           )٤(

؛ ملتحققوما يليه هو ا   ، ألنه إمنا يرجع إىل ما قبله لعدم استقالله فيتقيد باألقل         ؛ رجوعه إىل اجلملة اليت يليها    
= 
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)٣٥٠( 














)١(





واِإلجماع () اب والسنة  ِبنفِْسِه فَالِْكت)٢(وأَما املُنفَِصلُ وهو الَِّذي يستِقلُّ (

) والِقياس والعقْلُ واملَفْهوم علَى القَوِل ِبهِ 


                                                                                       

، جيوز أن يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل عليه         : قلنا. ألن تعليقه بغريه ال حاجة إليه وال داللة عليه        
 .٦٥قسطاس ص. إخل. وأيضا فإن التشريك بني اجلمل بالعطف يصريها كاجلملة الواحدة

ل عنه إىل قصة أخـرى  إذ ال شيء أدل على استيفاء الغرض بالكالم من العدو: ١/٢٨٧ ويف شرح الغاية  )١(
 .ويف رجوع االستثناء إليه نقض للقول بأن املتكلم قد استوىف غرضه منه، ونوع آخر

 .وهو الذي ال حيتاج يف ثبوته إىل ذكر العام معه: ٢/٣٠٨يف شرح الغاية  )٢(
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)٣٥١( 


)املُوختار( )  كُلٍّ ِمـن صِصيخت وزجي هأَن

)  ِبِمثِْلهِ ِةِكتاِب والسن ال
)١(

&àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{ $# £ ßγè=y_ r& βr& z ÷èŸÒ tƒ £ ßγn=÷Ηxq ^
&tÏ%©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø—r& z óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ 

sπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& #Z�ô³ tãuρ ^]ــرة ]٢٣٤: البق


& $ YΖ≈ u‹ö; Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 & ó x«^ ]٨٩:النحل[

                                                                                       

 ]النحل: ٤٤ [̂ (t�ò2Ïe%!$# tÎit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκö�s9Î (uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î$!&:  بل يصح عنده التخصيص بالسنة لقوله تعاىل)١(
. لنا لو مل جيز مل يقع وقد وقع كثريا     :  ما لفظه  ٦٩ويف القسطاس ص  ) *(#ففوض البيان إىل رسول اهللا      

 tÏ%©!$#uρ&:  فإنه خمصص لقوله تعاىل    ]٤: الطالق [^ àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ßγè=y_r& βr& z÷èŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq&: منه قوله تعاىل  
tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ %[ ≡̀uρø—r& zóÁ−/u�tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡr'Î/ sπyèt/ö‘r& 9�åκô−r& #Z�ô³tãuρ ^] ؛  أما عند الشافعي فظاهر    ]٢٣٤: البقرة

وأما على املذهب فألن احلامل خارجة عن عموم        ، ألن عدة احلامل عنده تنقضي بالوضع تعجل أو تأخر          
وقد ينازع . هكذا مثل، شهر يف بعض األحوال وهو حيث تضع لفوق أربعة أشهر وعشر      آية االعتداد باأل  

: لو كان الكتاب خمصصا للكتاب لكان خمالفا لقولـه تعـاىل  : قالوا. يف تيقن كونه ليس من باب النسخ   
&tÎit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκö�s9Î)  ^] نئذ هو الكتاب ال الرسول     فيكون املبني حي  ؛ نييإذ التخصيص تب  ؛ ]٤٤: النحـل

 :إنه معارض بقوله تعاىل يف صـفة القـرآن        : قلنا.  فيلزم وقوع نقيض ما نطق به القرآن وأنه حمال         #
&$YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &óx«  ^] واحلق أن الكل ورد بلسانه فكان هو ، والكتاب شيء فيجب أن يتناوله  ، ]٨٩: النحـل

  .الفة وال تعارضاملبني تارة بالقرآن وتارة بالسنة فال خم
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)٣٥٢( 

)١(
#

)و (
)ااِئِرهِبس(




)٢(
&¨≅Ïmé&uρ Νä3s9 $̈Β u!#u‘uρ öΝà6Ï9≡sŒ^ ]١٨٧: البقرة[

)٣(#
&ÞΟ ä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû 

öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρ r& ^ ]١١: النساء[)٤(

                                                                                       

 .  سواء كانت قوال أو فعال أو تقريرا)١(
قال . ومنعه بعضهم مطلقا  ، األكثر وجيوز ختصيص القطعي بالظين    ): مسألة: ( ما لفظه  ٣٣٥ يف املعيار ص   )٢(

لنا داللة . إن خصص بقطعي منفصل: قال الكرخي .جيوز إن قد خصص بقطعي وإال فال      : عيسى بن أبان  
ألنـه رفـع   ؛ فالتخصيص إمنا وقع يف الداللة. فجاز ختصيصها بالظين؛ ان متنه قطعياوإن ك ؛ العموم ظنية 

: وتقريره بعبارة أخرى أن يقال    . الداللة يف بعض األفراد فلم يترك القطعي بالظين بل هو ترك الظين بظين            
اجلمـع  فكان لكٍل قوة من وجه فوجب       ؛ واخلرب اخلاص بالعكس  ، الكتاب العام قطعي املنت ظين الداللة     

ألنه قد ضعف بصرفه عن حقيقته إىل ااز فيكـون          ؛ األكثر اخل : مسألة: قوله. ٧١قسطاس ص . بينهما
 .٧٠قسطاس ص. ألن التخصيص به جماز عنده دون املتصل؛ وتقييد الكرخي باملنفصل، ظنيا

 مـا يف   ومثـل .وال على خالتها: هاج اجلليويف املن. أخرجه اجلماعة. وخالتها: ٢/٣١٣ يف شرح الغاية    )٣(
 .٧٠املنهاج يف القسطاس ص

إـم  : ألنا نقول ؛ املخصص هو إمجاعهم على خروج ذلك من عموم النص ال اخلرب اآلحادي           : ال يقال  )٤(
فال يكون التخصيص باإلمجاع بل خبـرب  ، أمجعوا على التخصيص بأخبار اآلحاد حيث مل ينكروه ملا وقع      

 .إخل. #على أنه خمصص بقوله : قد أشار إليه الشارح بقولهو. قسطاس باللفظ. ودليله اإلمجاع، الواحد
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)٣٥٣( 

#
#&èπ u‹ÏΡ#̈“9$# 

’ ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρ à$Î#ô_ $$ sù ^ ]٢:النور[


≈=&ª!$# ß,Î)١(وأما ختصيص القرآن بالعقل    yz Èe≅ ä. 

&óx«^ ]١٦: الرعد[
)٢(.

وأما ختصيص القرآن بالقياس 


&óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_^]٤: النور[
&õ‹ è{ ô ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒr& Zπ s% y‰ |¹^ 

)٣(]١٠٣: التوبة[
)٤(وأما ختصيص القرآن باإلمجاع   

)١(

                                                                                       

,ß&حنـو ؛ واملراد باملخصص العقلي ما قضى العقل فيه قضية مبتوتـة          )١( Î=≈yz Èe≅ä. & ó x«^   و & ã� ÏiΒ y‰è? ¨≅ä. 
¥ ó x«^ حواشـي فصـول     . ألن ما قضى العقل فيه قضية مشروطة فالعموم أوىل فال ختصيص          ؛)* (

وعلـى أن  ، على أن املتكلم يدخل يف عموم كالمه وهو الصحيح كما تقدم      وهذا االحتجاج مبين    
“‘ %ö≅è&: أصحهما إطالقه عليه كقوله تعاىل    : وفيه للمتكلمني مذهبان  . الشيء يطلق على اهللا تعاىل     r& 

> ó x« ç�t9 ø. r& Zοy‰≈pκy− ( È≅è% ª!$# ^] ٢/٣٠٩ح غ . ]١٩: األنعام. 
uθèδuρ 4’n?tã È&:  كقوله تعاىل)٢( e≅ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ^ ]٦٩قسطاس ص.  الستحالة كونه تعاىل مقدورا]١: امللك. 
 .على القول بأا ال جتب عليه الزكاة) *( املستغرق فيما زكاته ربع العشر )٣(
وإطالقهم القول بأن اإلمجاع يصلح خمصصا وال يصلح ناسـخا جمـرد            :  ما لفظه  ٧٢ يف القسطاس ص   )٤(

، والتخصيص قد يكون بغريه من العقل وغريه ،  ال يكون إال خبطاب الشرع     اصطالح مبين على أن النسخ    
= 
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)٣٥٤( 

)٢(
)٣ (




$&)٤( أما ختصيص السنة بالكتاب    YΖ≈ u‹ö; Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 &óx«^ ]٨٩: النحل[
وأما ختصيصها بالسنة  



                                                                                       

ويف التحقيق مبا يتضمنه ، إذ كل من النسخ والتخصيص يف الظاهر باإلمجاع ؛ وأما من جهة املعىن فال فرق     
 .ويف التحقيق باملتضمن: ٢/٣١٦ولفظ شرح الغاية . من النص فافهم ذلك

ولـو  ] ٧٥: النحل[^ »tƒ 4’n?tã &óx(z>u�ŸÑ ª!$# ¸ξsVtΒ #Y‰ö6tã %Z.θè=ôϑ̈Β �ω â‘Ï‰ø&: اىلوأهل الفرائض حيتجون بقوله تع     )١(
 .ويكون أيضا مستند اإلمجاع، ورث لقدر فتكون هي املخصصة حينئذ

إذ ؛ وأما حيث كان مستند اإلمجاع هو االجتهاد فمحل نظر        ،هذا مسلم حيث مستند اإلمجاع هو النص        ) ٢(
 .شامي. مستنده اجتهادا فليتأملقد أجازوا أن يكون 

 .من العقل والقياس واإلمجاع )٣(
قوله : األول: وقد ذكر اجلالل األسيوطي يف خمتصر النهاية وشرحها لذلك أربعة أمثلة،  وهو عزيز الوجود )٤(

املرشد ) [ل الناسأمرت أن أقات: (# فإا خمصصة لقوله     ]٢٩: التوبة [^θäÜ÷èãƒ sπtƒ÷“Éfø9$# tã 7‰tƒ#) 4®Lym&: تعاىل
. فإنه عام فيمن أدى اجلزيـة وغـريه       ، اخلرب  ]  وغريهم ١/٥١ومسلم  ، ٢٥والبخاري رقم   ، ١/١٣باهللا  
)). ماأُِبين من احلي فهو ميتة(( #اآلية فإا خمصصة لقوله ] ٨٠: النحل [^&ôÏΒuρ $yγÏù#uθô¹r &: قوله تعاىل: الثاين
، ]١٤٨٠والترمذي رقـم    ، ٢٨٥٨أبو داود رقم    [اآلية  ] ٦٠: التوبة [^t,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ $pκö�n=tæ&: قوله تعاىل : الثالث

والنسـائي  ، ٦٥٢والترمذي  ، ١٦٣٤أبو داود رقم    ) [ال حتل الصدقة لغين     : (#فإا خمصصة لقوله    
اآلية فإا  ]٢٣٨: البقرة [^θÝàÏÿ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$##)&: قوله تعاىل: الرابع. اخلرب] ١٨٣٩وابن ماجة رقم ، ٥/٩٩

 .خمصصة للنهي عن الصالة يف أوقات الكراهة
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)٣٥٥( 

)١()٢()٣(


وأما بالتقرير   


)٤(


                                                                                       

 .٩٧٩ومسلم رقم ، ١٤١٣ و ١٣٩٠ و١٣٧٩ و١٣٧٨ ورقم ١٣٤٠البخاري رقم  )١(
مث ،  الوصال حرام  #كما لو قال    :  ما لفظه  ٦٨ وعبارة السيد داود بن اهلادي يف شرحه على املعيار ص          )٢(

فإن فعله يكون ختصيصا هلذا العموم حيث تأخر        ؛  استقبل مث، استقبال القبلة بالبول حرام   : أو قال ، واصل
 ولـيس  # يف أنه يوهم التخصيص يف حقنا وحقه         ٨٢واعترضه صاحب القسطاس ص   . من غري تراخ  

، وإن كان مع تراخ كان نسخا يف حقنا وحقه، كذلك بل إن كان من غري تراخ فتخصيص يف حقه فقط   
 .كون خمصصا مع التراخيإذ ال ي؛ وخرج من حيز التخصيص إىل حيز النسخ

 .٣٨٦ البخاري رقم )٣(
إمـا  ، فإن تبني معىن هو العلة لتقريره أُحلق به مشاِركه يف ذلك املعىن             : ٢/٣٢١يف الغاية وشرحها     )٤(

 يف خطبة حجة   #وقوله  . حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة إن ثبت       : بالقياس وإما بنحو  
). فرب مبلغ أوعى من سامع    ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب   (: قال، نعم: قالوا؟ )هل بلغت (: الوداع

وإال يتبني معىن موجـب     ، ]١/١٣٠٦ومسلم  ، ٦٧البخاري رقم   [هذا حديث صحيح متفق عليه      
كما هو  ع  أما القياس فلعدم اجلام   ، للتقرير فاملختار أنه ال يتعدى إىل غري الفاعل لتعذر دليل التعدي            

 احلديث فالتخصيص   ملنا به لبطل العام بالكلية خبالف ما لو خصصنا        وأما احلديث فألنا لو ع    ، املفروض
حكمي على الواحد حكمي علـى      :  وإما بقوله  ٧٤ويف القسطاس ص  . هو األوىل مجعا بني األدلة    

إمجاعا مبا علم فيه عدم الفارق لالختالف يف األحكام قطعـا           ] أي احلديث [فلتخصيصه  ، اجلماعة
وعلـى  ، وعلى الطاهر دون احلائض   ، الرجل دون املرأة وبالعكس   فإنه قد جيب أو حيرم الفعل على        

 .املقيم دون املسافر إىل غري ذلك ومل يعلم ههنا عدم الفارق
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)٣٥٦( 

يصها باإلمجاع وأما ختص 
)١(

وأما ختصيصها بالقياس    



وأما ختصيصها بالعقل   


)٢(
)٤()٣(وأما ختصيص الكتاب والسنة باملفهوم   

)٥(





                                                                                       

 .وخالف يف ذلك شرذمة: ٢/٣١٨ ويف شرح الغاية )١(
 .٣٠٩/ ٢ح غ. وذلك للدليل الدال على امتناع تكليف الصيب وانون، لكن بالضرورة بالنظر )٢(
فإنه جيوز ختصيصه بإجياب الزكـاة يف   ، يف الغنم السائمة زكاة     : صيص املفهوم نفسه حنو مفهوم    وجيوز خت  )٣(

 .معلوفة التجارة
 . وهم اجلمهور خالفا لقوم )٤(
فإن مفهومه  ] ٢٣: اإلسراء [^?s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδö�pκ÷]s(Ÿξsù ≅à&:  ومن أمثلة التخصيص مبفهوم املوافقة قوله تعاىل       )٥(

رواه أبـو  ) [يل الواجد حيل عرضه وعقوبته    : (#و أال يؤذيهما حببس وال غريه خمصص لعموم قوله          وه
، ٩٠٨٩وابن حبان رقـم    ، ٢٤٢٧وابن ماجة رقم    ، ٤٦٩٠، ٤٦٨٩والنسائي رقم   ، ٣٦٢٨داود رقم   
]. صحيح اإلسناد :  من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه وقال احلاكم         ٦/٥١والبيهقي  ، ٤/١٠٢واحلاكم  

ولذلك ذهب أصحابنا   ؛ احلبس وحنوه : وبعقوبته؛ ظلمين: واملراد حبل عرضه أن يقول غرميه     . اللي املطل و
 .٢/٣١٨ح غ معىن . ونقل عن كثري من الشافعية أن الوالد ال حيبس يف دين ولده
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)٣٥٧( 

)اِترواملُتو ()اِديباآلح(





)ارتاملُخو () ِِبهبلَى سع وممالع رقْصال ي هأَن (



#
)١(

                                                                                       

 من بئـر     يتوضأ #كان  ) *. (٩٠٩قاموس ص . قطر رأسها ستة أذرع   ، بالضم وقد تكسر بئر باملدينة     )١(
إن املاء ال ينجسه    : (#يا رسول اهللا إنه يلقى فيها اجليف واحملائض وحلوم الكالب فقال            : ة فقيل بضاع
يـا  : اخلدري بلفظ قيل   وغريه عن أيب سعيد      ٦٦وقد أخرجه الترمذي رقم     ، من أصول األحكام  ). شيء

إن املاء  : (#وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت فقال          ؟ توضأ من بئر بضاعه   رسول اهللا أن  
من شـرح اجلمـع     . مما ذكر وهو ساكت عن غريه     : وقيل، أي مما ذكر وغريه   ) طهور ال ينجسه شيء   

قد يتوهم كثري من الناس إذا مسع هـذا  : قال اخلطايب. ]٦٦ رقم ١/٥٤ينظر أبو داود   . [٢/٢٦للمحلي  
وهذا ما ال جيوز أن يظن      ، وأم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا      ، احلديث أن هذا كان منهم عادة       
ومل يزل من عادة الناس قدميا وحديثا مسلمهم وكافرهم تنـزيه املياه           ، بذمي بل بوثين فضال عن مسلم       

وصوا عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعال طبقات أهل الـدين وأفضـل مجاعـة        
وقـد لعـن   ،  صنيعهم باملاء وامتهام له واملاء يف بالدهم أعز واحلاجة إليه أمس أن يكون هذا         ، املسلمني

 من تغوط يف موارد املاء ومشارعه فكيف من اختذ عيون املاء ومنابعه رصـدا لألجنـاس      #رسول اهللا   
وإمنا كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها يف جـذور مـن          ، هذا ما ال يليق حباهلم    ، ومطرحا لألقذار 

ن الطرق واألقنية وحتملها فتلقيها فيها وكان املاء لكثرته    األرض وأن السيول كانت تكسح هذه األقذار م       
 عن شأا ليعلموا حكمها يف الطهـارة        #ال يؤثر فيه وقوع هذه األشياء وال يغريه فسألوا رسول اهللا            

يريد الكثري فيه الذي صفته صفة ماء هذه البئر يف          ، والنجاسة فكان من جوابه هلم أن املاء ال ينجسه شيء         
وهذا ال خيالف حديث ، ألن السؤال إمنا وقع عنها بعينها فخرج اجلواب عليها) أي اجتماعه(ه غزارته مجام

= 
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)٣٥٨( 

)١(#  
 )٢(


)٣(


منها)٤(

ومنها)٥(ومنها
                                                                                       

فأحد احلديثني يوافق اآلخر وال يناقضه واخلاص ، إذ كان معلوما أن املاء يف بئر بضاعة يبلغ القلتني، القلتني
 .يقضي على العام ويبينه وال ينسخه

 .١/١٤٤شفاء األوام  )١(
 .هسبق خترجي )٢(
 .٢/٢٢١ح غ . مالك والشافعي واملزين وأيب ثور )٣(
: يف كتاب التقريب املنتزع من التهذيب وغريه للقاضي حممد بن عامر األصفهاين رمحه اهللا تعاىل ما لفظه                 )٤(

نزلت يف  : وقيل. عن ابن عباس  : نزلت يف قصة عاصم بن عدي وامرأة عومير وشريك بن السمحاء          : قيل
: ملا نزلت اآلية اليت هي قوله تعاىل: وأما قصة عاصم فقيل. عن ابن عباس أيضا: امرأتهقصة هالل بن أمية و

&tÏ%©!$#uρ tβθãΒö�tƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$#  ^]جعلين : فقال عاصم ،  على املنرب يوم اجلمعة    # اآلية قرأها النيب     ]٤: النور
ني ومساه املسلمون فاسقا وال تقبـل       اهللا فداك إذا رأى رجل منا مع امرأته رجال فأخرب مبا رأى جلد مثان             

فإن قتله قتل به وإن ؟ شهادته أبدا وكيف لنا بالشهداء وحنن إذا التمسناهم كان الرجل قد فرغ من حاجته
وكان عومير ابن عم لعاصم وله امرأة تسمى خولة بنت قيس . اللهم بني، سكت سكت على غيظ شديد 

فاسترجع عاصم وأتى رسـول اهللا   ، ا على بطن امرأيت   رأيت شريك بن السحم   : فأتى عومير عاصما فقال   
يا رسول اهللا إين ابتليت بالسؤال الذي سألت يف أهل بييت وقص عليـه              :  يف اجلمعة األخرى فقال    #
أقسم باهللا : يا رسول اهللا: فقال، ) اتق اهللا يف زوجتك وبنت عمك: ( لعومير#فقال رسول اهللا ، القصة

؛ وأنكر شـريك وخولـة ذلـك   ، ي حبلى ومل أقرا مدة أربعة أشهر وه، لقد رأيت شريكا على بطنها    
مث أمر خولة وعومير أن يفعال ما حكى اهللا تعاىل يف هذه اآلية من ، فنودي بالصالة جامعة   ؛ فنـزلت اآلية 

 .وذكر يف قصة هالل كهذه القصة، اللعان 
 خويلة بنت ثعلبة حني ظاهر منها : لوقي، وأما آية الظهار فإا نزلت يف خولة: ٢/٢٢٢يف شرح الغاية  )٥(

= 
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  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٣٥٩( 

)١(



)٢(




)٣(
أَنه ال يخصص العام مذْهب     ()٤() و)ومنها

) يِهراِو
#


                                                                                       

وسلمة بن صخر بـن حارثـة       . ٣٣٧ للواحدي ص  ولالـرت وكذلك أسباب   . زوجها أوس بن الصامت   
وهو الذي ظاهر من امرأته مث وقع . سلمان بن صخر وسلمة أصح: ويقال له، مدين، األنصاري مث البياضي

 .٢/٢٠٠تيعاب االس. وكان أحد البكائني،  أن يكفر# فأمره الرسول ،عليها
 .٢/٢٢٢ح غ . إا نزلت يف طعمة بن أبريق سارق الدرع: وقال الكليب )١(
 .٢/٢١٩ح غ . حبيث لو ابتدأ به لكان كالما تاما مفيدا) ٢(
وهذا ال نزاع فيه إال ما يروى عن الشافعي حيث ذهب إىل داللة اجلواب على جواز التوضئ مباء البحـر        )٣(

 مصريا منه إىل أن ترك االستفصال يف حكاية احلال مع قيام االحتمال ينـزل               لكل أحد يف الصورة الثانية    
وهذا كما قال فيه الغزايل :  ما لفظه٢/٢٢٠قال يف شرح الغاية . ٧٥قسطاس ص.  العموم يف املقال   لـة مرت

 ؛ألن احلكم على ذلك الشخص لعله كان ملعىن خيـتص بـه       ؛ تقدير عموم بالوهم ارد   : رمحه اهللا تعاىل  
ولو قدر معـىن  . وختصيص خزمية بقبول شهادته وحده، كتخصيص أيب بردة يف األضحية جبذع من املعز     

 .جالب للحكم يوجد يف غريه فالتعميم بالعلة ال بالنص على ما هو زعم من يدعي عمومه
  .٣٢٤/ ٢حم غ. وهو قول أئمتنا واجلمهور )٤(
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 .أي ما يقتضي التخصيص )١(
 .٣٢٤/ ٢ح غ . حلنابلةوهو مذهب احلنفية وا )٢(
بل ،  أن ما موصولة مبتدأ-ما خلفناه صدقة ؛ حنن معاشر األنبياء ال نورثُ: فمن مثة مل يقبل تأويل أيب بكر )٣(

ينظر شرح التجريد كتـاب  ؛ احلق أن ما موصولة قائمة مقام الفاعل على تأويل أهل البيت عليهم السالم     
: قوله. ٧٠ح السيد داود على املعيار ص     . ف يف مصارفه  تصر؛ أي الذي خلفناه صدقة   ، ٤/٢٦٥الوقف  

وأمـا إذا روى  ، هذا إمنا يستقيم على فرض ثبوت الرواية يف يورث باثنتني من أسفل           ، إن ما موصولة اخل   
وميكن متشية ما ذكر من املعىن . بالنون فالقائم مقام الفاعل ضمري يف نورث أي ال نورث حنن وذلك ظاهر

أو بدل اشـتمال مـن   ، اية بالنون أيضا بأن تكون ما املوصولة مفعوال ثانيا لنورثعلى تقدير ثبوت الرو   
إمنا نورث ما خلفناه ، أي ال نورث ما خلفناه حال كونه صدقة    ؛ وصدقة حال من مفعول خلفناه    ، ضمريه

 .سيدي هاشم بن حيىي. غري ذلك
 .٣٢٤/ ٢ح غ . هذا ما اعتمد عليه يف فصول البدائع وصححه ملذهب احلنفية )٤(
 .٧٢قسطاس. فال جيوز لغريه اتباعه يف اعتباره والتخصيص به؛ ألنه تقليد من جمتهد وأنه ال جيوز )٥(
 إمنا هو يف العادة الفعلية دون العادة القولية فإنه ال نزاع يف أنه يعمل ا كما يأيت يف آخـر           والـرتاع  )٦(

 .٢/٣٢٦ح غ معىن . الكالم
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اوت داللة العام يف املعتاد وغريه كما تتفاوت داللة ما ورد على سبب خاص يف غايته أن تتف، فيه ويف غريه )١(
 .٢/٣٢٦ح غ . السبب وغريه

قسـطاس  . ألن الفرض أنه مل يوجد ما يتوهم كونه دليال للتخصيص سوى عادم وهي ليست بـدليل             )٢(
 .٢/٣٢٦ح غ . وما ال يصلح دليال ال يبطل به الدليل، ٧٧ص

. ٢/٣٢٥ح غ . ألنه يف احلقيقة من تقدمي احلقيقة العرفية على اللغوية؛ نه يعمل فيه بالعادةوال نزاع حينئذ أ )٣(
تلك قرينة يف : قلنا.  مل يفهم سواه- والعادة تناول حلم الضأن -اشتر حلما : قال املخالف لو قال لعبده) *(

 .٧١معيار للسيد داود ص. وكالمنا يف العموم، املطلق
وأما اجلملة الثانية اليت وجد ،  اجلملة الثانية ال يكون من املخصصات للجملة األوىلأي وجود املخصص يف )٤(

فيصـري  . بتقدير: الظاهر أنه البد من تقدير مضاف يف عبارة املنت بعد قوله          ) *. (فيها فإنه ختصيص اتفاقا   
: هنا متعلق بقوله  الظرف  ؛ مع العام املعطوف عليه   : وقوله. وال بتقدير خمصص ما أضمر    : التقدير على هذا  

 .ويف عبارة الشارح إشارة إىل تقدير املضاف، بتقدير 
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وال أن ، ال نسلم لزوم إضمار حريب وتقديره يف املعطوف عليه : قلنا:  ما لفظه  ٧٨يف املعيار والقسطاس ص    )١(
 كيف ولو قدر بكافر األول باحلريب لزم أن يكون احلديث دليال على وجوب قتل ، ما ذكرمت يقتضي ذلك

فعند انتفاء القيد ينتفي احلكم     ، ألنه يدل على عدم وجوب القصاص بكون الكافر حربيا        ؛ املسلم بالذمي 
سلمنا وجـوب   . فيلزم وجوب القصاص وال قائل بكون احلديث دليال على وجوب قتل املسلم بالذمي            

قتل ذو عهد ما     وال ي  #تساويهما فيما يقَدر فال نسلم وجوب تقدير شيء هنا يف املعطوف بل مراده              
متنع قتل لو مل يقدر بكافر ال:  وقد يقال.بقرينة ترتب احلكم على الوصف؛ دام يف عهده حترميا خلرم العهد

؛ إذ حيصل ذلك املعىن بدونه    ؛ ولكان يف عهده حشوا   ، ذي العهد مطلقا حىت باملسلم وإنه باطل باالتفاق       
وميكن أن جياب عن األول بأنه      ، د يف عهده    وال ذو عه  : وقولك، وال ذو عهد    : ألنه ال فرق بني قولك    

إال أن يف محله على نفي احلقيقة امتناع القتل نظـرا إىل ظـاهر              ، يثبت قتل املعاهد بعمومات القصاص    
فقـط  وال ذو عهد : وعن الثاين بأنه لو قال    ، وأيضا فإثبات القتل بالعمومات رجوع إىل التقدير      ، احلديث

 .ومىت زاد يف عهده حكمنا بأم ال يقتلون ما داموا معاهدين،  انقضى عهدهمحلكمنا بأم ال يقتلون أصال ولو
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)و ()   ِِصهِصيخت دعب امأنَّ الع (
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 .]٤٥: املائدة [^/øÿ̈Ζ9$# Ä§øÿ̈Ζ9$$Î§{&: لعله يريد قوله تعاىل )١(
ألن اإلمجاع قائم على قتلـه مبثلـه        ) *. (يعين قام النص واإلمجاع على أن الكافر املعاهد ال يقتل باحلريب          ) ٢(

 .٢/٣٣٣ح غ . وبالذمي
واملختار الذي عليه اجلمهور    ، وإليه ميل الغزايل  ، وهو مذهب احلنابلة وكثري من احلنفية والشافعية واملعتزلة        )٣(

من أئمتنا وكثري من الشافعية واملعتزلة والعراقيني من احلنفية واختاره ابن احلاجب أن العام املخصص جماز                
 .يف الباقي على أي وجه وقع التخصيص

 .مثال) قفيما دون مخس أوسليس : (حنو )٤(
 . سواء خصص مبتصل أو مبنفصل )٥(
 .إن تناوله للباقي اخل: بقوهلم )٦(
. باملعىن. ونسبته إىل أيب احلسني وهم    : ٢/٢٥٠ويف شرح الغاية    . الغزايل والكرخي وأبو احلسني والرازي     )٧(

ملخصص املتصل قـد صـارا      لفظ العموم مع ما انضم إليه من ا       : أبو احلسني : يف القسطاس ما لفظه   ) *(
كالكلمة الواحدة يف إفادته ملا يفيده عند التقييد لعدم استقالل املتصل وال معىن له حينئذ غري ذلك فيكون              

ألنه مل يطلق على بعض مدلوله كما إذا قيـد          ؛ حقيقة من حيث إنه أفاد جمموع مدلوله فال يكون جمازا         
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&ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. 
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مث صار بعده مفيدا للـبعض      ، ل انضمام ذلك اللفظ إليه    إن اللفظ كان يفيد االستغراق قب     : قلنا. مبنفصل
ومقصورا عليه مبعونة القرينة وهي املخصص املتصل حىت صار البعض متام املراد ألجلها وهو معىن اـاز              

 .كما ذكرناه فال وجه لذلك الفرق
ات خمصص فعلـى  ألن أكثر العموم؛ ال: قلنا، ألنه تعريض العتقاد اجلهل     ؛ هو خالف احلكمة  : فإن قيل  )١(

. فإن أقدم عليه من دون حبث فما أيت إال من جهة نفسه، السامع لذلك التأين حىت يبحث عن املخصصات
 .٧٨قسطاس ص

.   ما جاءين كل من يف البلد      : لصدق؛   كذب – وقد ختلف بعضهم     -جاءين كل من يف البلد      : فقولك )٢(
 .٢/٢٦٣ح غ 

، وما تأخر عنها أو تقـدم     ، وال من املعدومات  ،  يف السموات  ألا مل تؤت مما   ؛ ٧٨وعبارة القسطاس ص   )٣(
بناء على أن كال من ذينك العمومني املتناولني لذلك احلكم القطعي قطعي ) *. (ومن أكثر األشياء يف وقتها

فيعمل باخلاص يف أحد وجوهه     ؛ ويرجع إىل الترجيح  ، وأما يف االجتهاد فيصح     ، متنا وداللة ال متنا فقط      
ح . إن تعذر اجلمع والترجيح فاملختار الطرح هلما ويرجع إىل غريمها من األدلة وسيأيت إن شاء اهللا   ف، اآلتية

 %βr&uρ (#θãèyϑôfs? š÷t/ È÷tG÷zW{$# �ωÎ) $tΒ ô‰s&: كقوله تعـاىل  . وأما يف االجتهاد اخل   : قوله، ٢٩٥حابس ص 
y#n=y™^] ٢٣: النساء[   مع قوله تعاىل  :&Ïϑsù $̈Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒr&^] ل      ] ٢٥: النساءفاألوىل عامة من حيث مل تفص

فاآليـة  ) *. (وإن كانت خاصة من حيث تناوهلا، يف حترمي اجلمع بينهما يف االستمتاع بني احلرائر واإلماء      
= 
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)و ()    ِن ِفييوممع ضارعت ِصحالَ ي ()قَطِْعي (







)ِصحيو ()  واخلَاص امولُ ِبِه،)١(ِفي العماملَعو  (
) املُتأَخر ِمنهما (

                                                                                       

والثانية عامة من حيث تناوهلا األختني وغريمها خاصة من حيث مل تشمل            ، األوىل خاصة باألختني فقط     
 .٨٠س صقسطا. احلرائر

وأما إذا كان كل من املتعارضني أعم من وجه وأخص من وجه فليس ختصيص عموم أحدمها لعموم اآلخر  )١(
أو تشـتهر  ، فيطلب الترجيح بينهما كأن يتضمن أحدمها حكما شرعيا دون اآلخـر      ؛ بأوىل من العكس  

مقصودا واآلخر عمومـه    أو يكون عمومه    ، أو يكون حمرما واآلخر غري حمرم     ، أو يعمل به األكثر   ، روايته
فـإن األول   ؛ عن قتل النساء  # مع يه   ) من بدل دينه فاقتلوه     : (#مثاله قوله   . اتفاقي أو حنو ذلك   

فعمل ابـن   ؛ والثاين خاص بالنساء عام يف احلربيات واملرتدات      ، خاص باملرتدين عام يف الرجال والنساء     
 .٢/٣٣٩ح غ . ل فأوجب قتلهنوعمل غريه باألو، عباس بعموم الثاين فمنع قتل املرتدات
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)٣٦٦( 

)١(


)٢(
)  أِريخِهلَ التِإنْ جو ()ا٣(اطُِّرح( (




يعملُ انه ()٤() صحابهوقَالَ الشاِفِعي وأَ(
لَهاونا تمِفي ٥(ِباخلَاص(اهدا عمِفي امِبالعو )٦(أِريخِهلَ التج أَم رأَخت أَم اخلَاص مقَدت )٧( (

                                                                                       

فهو مذهب املؤيد ، أما اخلاص املتقدم خمصص للعام املتأخر املتراخي كغري املتراخي     : واختار يف شرح الغاية    )١(
والسيد حممد بن إبراهيم والفقيه سليمان بن ناصر وعبداهللا بن زيد مـن         ، باهللا صرح به يف شرح التجريد     

ألن تقدم اخلاص قرينة عدم إرادة : قال، سني والرازي وبعض الظاهريةوبه قال الشافعي وأبو احل    ، أصحابنا
ألن اخلاص إمنا يتصف بكونه خمصصا عند ورود العام فيصري التخصيص  ؛ التعميم وال يضر تراخي التعميم    

. وإن مل يتراخ مدة ميكن فيها العمل فمخصص على املختار         ) *. (مقارنا للتعميم وذلك مما ال إشكال فيه      
 .٢/٣٣٦ح الغاية ينظر شر

كالعام الـذي   ؛ فعلى هذا تكون داللته على الباقي قطعية ال ظنية        ؛ المتناع تأخر البيان عن وقت احلاجة      )٢(
 .وعند جموزي تأخري البيان عن وقت احلاجة املتأخر خمصص، خص منه البعض

فيجب فيه ؛  فيما تناوالهإن العام واخلاص يتعارضان إن جهل التأريخ: وقيل: ٢/٣٣٦عبارة الغاية وشرحها  )٣(
الرجوع إىل الترجيح إن أمكن وإال تساقطا يف حمل التعارض ورجع فيه إىل حكم األصل إن مل يوجد ناقل 

 .وإليه ذهب مجهور أصحابنا واحلنفية والقاضيان عبد اجلبار والباقالين، شرعي
 .٣/٣٣٥وهو الذي بىن عليه صاحب الغاية  )٤(
 . فال شيء فيهفما كان دون مخسة أوسق  )٥(
 .فما كان مخسة أوسق فتجب فيه الزكاة )٦(
 :املختار يف هذا البحث ما نظمه السيد العالمة عبداهللا بن علي الوزير رمحه اهللا تعاىل )٧(

 يبىن العموم علـى اخلصـوص بـأربع       
 

 صور على القول األجـل فقـل أجـل          
ــأريخ وعنــد تقــارن   مــع جهــل ت

 
 وتفــارق زمنــا يضــيق عــن العمــل 

 وكذا مبتسع يكـون عمومـه متـأخرا        
 

 والعكـــس نســـخ مل يـــزل   
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)٣٦٧( 

)ِل ِبِهممِل العِصيحاِلت (
)١(


)٢(


#

)٣(


٤(فصل(

)املُطْلَق(): َّلا د٥(م(() ٍةاِهيلَى مةٍ عدرجم  (
                                                                                       

 .حيث تأخر أحدمها وقتا مينكن العمل فيه باألول ؛ إذ يكون نسخا )١(
ولنا يف أن اخلاص خمصص للعام مع جهل التأريخ أن التخصيص أغلب من النسخ لكثرة التخصـيص يف                   )٢(

وأيضا ، واحلمل على األغلب أوىل ، الستقراءعلم ذلك با ؛ وال شك أن النسخ أقل وقوعا منه      ، الشرعيات
وال شك أن الدفع أهون من      ، وهذا يرفع حكما قد ثبت    ، ألنه يدفع ما يظن دخوله    ؛ هو أهون من النسخ   

الذي ]: ٨٢قسطاس ص [فقال اإلمام احلسن    : نعم فأما حيث تراخى اخلاص    ) *. (٢/٣٣٧ح غ   . الرفع
 .من قبيل النسخ ال التخصيصفهمته من كالمهم أنه مع العلم بتراخي اخلاص 

 .إذ من قاعدته أن ال يذكر القول املقابل املختار )٣(
وملا كان العام واملطلق مشتركني يف العموم إال أن عمـوم األول مشـويل              : ٢/٣٣٩قال يف شرح الغاية      )٤(

ق واملقيد من   وعموم اآلخر بديل واملقيد بالنسبة إىل املطلق كاخلاص بالنسبة إىل العام وكان تعارض املطل             
 . حسن أن يذكر يف باب العموم واخلصوص ويترجم هلما بالفصل-باب تعارض العام واخلاص 

فاأللف ؛ أي اللفظ الدال، الدال: فقولنا، فاملطلق الدال على شائع يف جنسه : ٢/٣٣٩لفظ الغاية وشرحها     )٥(
على شائع يف جنسه معناه أن يكون : ولهوق، الدال حيترز به عن األلفاظ املهملة: وقوله،  اجلنسلةمبرتوالالم 

فتخـرج  ؛ مدلول ذلك اللفظ حصة حمتملة حلصص كثرية مما تندرج حتت أمر مشترك من غري تعـيني                
وإما ، الرجل وأسامة : وإما حقيقة حنو، إما شخصا حنو زيد وأنت وهذا: املعارف كلها ملا فيها من التعيني
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)٣٦٨( 







)و ()داملُقَي ()اهلَيلَّ عادم ()مِة عادِزي 
&7π) )١(يٍدقَ t6s%u‘ 

7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ^ ]النساء: ٩٢[


)٢( 
)  واخلَاص)٣(كَالعام() وهما(

                                                                                       

] العصـر : ٢ [^ βÎ) z≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£äz¨&: وإما استغراقا حنو  ، ]املزمل: ١٦[ ^4|Âyèsù ãβöθtãö�Ïù tΑθß™§�9$#&: حصة حنو 
ألنه مبا انضم إليه من كل والنفـي صـار   ؛ كل رجل وال رجل: وكذا كل عام ولو نكرة حنو  ، والرجال

لصدق احلـد   ؛ وأما املعهود الذهين مثل اشتر اللحم فإنه مطلق       . لالستغراق وهو مناف للشيوع املذكور    
وإمنا فسر الشائع باحلصة نفيا ملا يتوهم من أن املطلق هو ما يراد به احلقيقة من حيث   . ٢/٣٤٠غاية  . عليه

واحلق الذي عليه العامة كاملؤلف رضي اهللا عنه أن . هي وذلك ألن األحكام إمنا تتعلق باألفراد دون املفهوم
شارع إمنا هي من قبيل املمكنات وإال كان ومطلوبات ال، املاهية ملا كانت يستحيل طلبها وإجيادها خارجا

 وهو الفرد املنتشر على حد املعهود -ألن املطلوب اجلزئي املطابق للماهية كما تقدم يف حبث األمر         ؛ تقدم
وهو ما يطلق على كل فرد على جهة البدل وليس املراد كل األفراد حىت يكون عاما وال فردا معينا ، ذهنا 

وإمنا هـو  ، ألنه ليس حتديدا بالذات وهو مما حيد به املاهية       ؛  إخل لـة مبرت:  وقوله .حىت يكون خاصا أو مقيدا    
 .من الغاية وهامشها. تعريف حبسب اللفظ فمعناه كشف ملعناه

وقد يطلق املقيد على معىن آخر وهو اللفظ الدال ال على شائع يف جنسه فتدخل فيه املعارف والعمومات                   )١(
وهذا املعىن للمقيد ليس باصطالح . ملا فيها من الشياع    ؛ ̂) 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β&: وهذا ال يصدق على حنو    ، كلها

 .٢/٣٤٠ح غ . أعين اللفظ املخرج عن شائع بوجه من الوجوه، وإمنا االصطالح هو األول، شائع فيه
 .فكان مطلقا من وجه مقيدا من وجه آرخر )٢(
إن تأخر املقيد مبدة ال ميكن فيها العمل : ك ويقال وينبغي أن يفصل يف ذل    uهكذا ذكره اإلمام املهدي      )٣(

وإن تأخر مبدة ميكن فيها العمل فناسخ عند مانع تأخري البيان إىل وقت             ، باملطلق فهو مقيد به على املختار     
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)٣٦٩( 

)١(وذَِإا وردٍمكْا يف حدٍٍاِح و)٢( ِكمح
اعامج إِ ِديِيقْالتِب   








)َال ()٣()ِنيكْم٤(ِفي ح(سِجن ِن ِمنِلفَيتخِن مي (

                                                                                       

فقياس اخلـالف   : فإن تقدم املقيد على املطلق أو جهل ذلك قال يف الفصول          . ومقيد عند جموزه  ، احلاجة
ال يعرف خالف يف محل املطلـق علـى   : وقال اآلمدي: قال يف حواشيه. لتخصيصكما تقدم يعين يف ا  

وينظـر يف كـالم     ، ٢٩٧ح حابس ص  . فينظر يف حتقيق نقل اإلمجاع املذكور     : قلت. وفيه نظر ، املقيد
 .٣/٤اآلمدي 

فما ذكر يف التخصيص من متصل ومنفصل ، وتقييد املطلق شبيه بتخصيص العام: ١٩٨وعبارة الفصول ص )١(
ألنه ليس بإخراج كالعـام  ؛ شبيه: وإمنا قال. متفق عليه وخمتلف فيه وخمتار ومزيف جيري يف تقييد املطلق       

 .ألنه إخراج بعض مدلول اللفظ؛ ٧٣يف نظام الفصول ص. ح فصول. وهي عبارة الرفو
: ١٤٥ [^ρr& $YΒyŠ %·nθàÿó¡̈Β÷&: ة أخـرى  وقال يف آي  ، ]املائـدة : ٣[ ^ôMtΒÌh�ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtGøŠyϑø9$# ãΠ¤$!$#uρ&: كقوله تعاىل  )٢(

: واملقيد يقتضي حترمي املسفوح فقط وأن غريه ليس حبـرام         ، فاملطلق يقتضي حترمي املسفوح وغريه    ؛ ]األنعام
ومن رأى أن اإلطالق يقتضي حكما زائدا على التقييد ، فمن رد املطلق إىل املقيد اشترط يف التحرمي السفح

إذ يؤخذ  ؛ أي من باب األخذ مبفهوم املخالفة     ؛  إمنا هو من باب دليل اخلطاب      وأن معارضة املقيد للمطلق   
، ومفهوم املخالفة يعمل به بعض العلماء دون بعـض ؛ من قوله أو دما مسفوحا أن غري املسفوح غري حمرم 

 مل فإذا، حيرم قليل الدم وكثريه:  قضى باملطلق على املقيد وقال-واملطلق عام وهو أقوى من دليل اخلطاب 
واحتـد السـبب    ) *. (٥٩معيار للسيد داود ص   .  حكم بالتقييد إمجاعا   :يصح اإلمجاع يف قول املصنف    

 .٢/٣٤١ح غ . املوجب حلكمهما
 .وإن اختلفا حكما مل حيمل املطلق على املقيد اتفاقا:٢/٣٤٣عبارة الغاية  )٣(
 رقبة كافرة فإنه يقيد املطلق بنفي ال متلك: ويقول،  إن ظاهرت فأعتق رقبة#اللهم إال يف مثل أن يقول       )٤(

مـن  . وهذا واضح ، لتوقف اإلعتاق على امللك   ؛ وإن كان الظهار وامللك حكمني خمتلفني اتفاقا      ؛ الكفر
 .٦١ وشرح السيد داود ص٦٧القسطاس ص
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)٣٧٠( 

)١(فَاقًاات)٢(



) ـااسي الَّ ِق ) )٣(ِإ


)و()َال()ببالس لَفتثُ اخيح دحاتو 

ساِجلن (&ã�ƒÌ�óstGsù 7π t7s% u‘ 

ÏiΒ È≅ö6s% βr& $¢™!$yϑtFtƒ ^ ]ادلـة : ٣ا[&ã�ƒÌ�óstGsù 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β  ^

]النساء: ٩٢[
) ِارتلَى املُخع ()٤()٥(

                                                                                       

 .٣٤٣/ ٢ح غ . لعدم املنافاة يف اجلمع بينهما )١(
أو مل ، وإطالق إطعام الظهار،  صيام القتل بالتتابعسواء اختلف سببهما حنو تقييد: ٢/٣٤٣يف شرح الغاية  )٢(

خالف ما ، مبا قبل اخل: قوله. انتهى باللفظ. خيتلف حنو تقييد صوم الظهار مبا قبل املسيس وإطالق إطعامه    
 .٢/٣٤٣سيالن . كذا نقل عن املؤلف رمحه اهللا. اختاره أهل املذهب يف الفروع

 فال حيمل على الوضوء املقيد      ]النساء: ٤٣[ θßs|¡øΒ$$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ 3̂#)&: كالتيمم املطلق يف قوله تعاىل     )٣(
أي يف  ، فـال حيمـل إخل    : قوله. من حاشية املصنف على الكافل    . بإىل املرافق يف آية الوضوء إال بالقياس      

ملسح بالتراب فإن ا؛ ألن التيمم والوضوء حكمان خمتلفان يف الوجوب والوقت والكيفية        ؛ تكميل األعضاء 
 .٦٠وشرح السيد داود ص، ٦٦قسطاس ص. ومها جنسان خمتلفان، خمالف للغسل باملاء وإن احتد السبب

وفيه أنه صحح للشافعي أنه إن قام دليل على احلمل من قياس أو غريه محل عليـه وإال فـال                     . الشافعية )٤(
 التتابع دون األخرى ومل جند علة التقييد فإنه ملا ورد يف إحدامها؛ كالصوم يف كفارة الظهار وكفارة اليمني 

وحجتهم على ذلك أن الواجب محل الكـالم علـى   . مشتركة بينهما محل كل منهما على ما ورد عليه     
وينبغي أن : قلت. والظاهر أن املطلق غري املقيد فال حيمل عليه إال بالقياس كالتخصيص به. ظاهره إال ملانع

 .ا خمتلفنيحيمل كالم املصنف على هذا وإن كان
. وليس بسديد كمـا تـرى     ، ألن كالم اهللا تعاىل واحد وبعضه يفسر بعضا       ؛ سواء كان جبامع أو بغريه     )٥(

 .٦٨قسطاس ص
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)٣٧١( 

)١(





 
* * * 

                                                                                       

 .أئمتنا واملعتزلة واألشعرية )١(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٧٢( 




)ُلماملُج
) ِِبه اداملُر مفْهاالَ ي١(م ( ًالفِْصـيت)٢( (

قوهلم)٣()٤(


وقوله :





)٥(


                                                                                       

ألنـه  ؛ إذ لو كان صلة للمراد مل يصدق احلد على شيء من أفراد امل            ؛ صلة ليفهم ال للمراد   . به: قوله )١(
 .٩٠ذكر ذلك صاحب القسطاس ص.  ما أريد منه تفصياليفهم بالبيان

وأراد الشارع ا هنا غـري الوضـع        ، فإن العرب كانت ال تفهم من الصالة إال الدعاء        ؛ كأقيموا الصالة  )٢(
صلوا كمـا رأيتمـوين   : (حيث قال#بل بينه بفعله    ؛ وأمجله حيث مل يبني مراده يف اللفظ      ، األصلي  
 .٦٢اود صمعيار وشرحه للسيد د). أصلي

 .أي الدال الذي ال يفهم املراد به اخل )٣(
، إذ أصله من اجلمل يعين اجلمـع       )*. (٢/٣٤٥ح غ   . فال يبطل عكس احلد بالفعل فإنه قد يكون جممال         )٤(

 .٢/٣٤٤ح غ . أمجل األمر مبعىن أمه: يقال، ومن معانيه اللغوية اإلام
لتردده ؛ لركعة الثانية من غري جلوس للتشهد األوسط       من ا  #كقيام النيب   : ٢/٣٤٥لفظ شرح الغاية     )٥(

  .بني التعمد الدال على جواز ترك اجللسة الوسطى وبني السهو الذي ال داللة له على اجلواز
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)٣٧٣( 

)١()٢(


 )٣(
منها :

&÷ρr& (#uθàÿ÷ètƒ “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9$# ^]البقرة: ٢٣٧[
)٤ (

)٥(:ومنها
&÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz …çµ ¯ΡÎ*sù ê[ô_ Í‘^ ]األنعام: ١٤٥[

ومنها


                                                                                       

 املتردد بني الضـدين  والقرء، ة باألصالة بني املختلفني  يعين أنه يكون يف املشترك كالعني املتردد      ، على رأي  )١(
 .متناع تعميم املشتركعلى رأي القائلني با

 .٢/٣٤٦ح غ . أي املركب من الصلة واملوصول )٢(
 . خمتار من كذا:ويف املفعول، خمتار لكذا : وتتميز حبروف اجلر تقول يف الفاعل )٣(
وعندنا الزوجة إال أن تكون صغرية وكان يف إسقاط ما تستحقه مصلحة هلا صـح مـن                 . عند الشافعي  )٤(

 .شامي. الوىل ويل مال وويل نكاح وإال فاإلسقاط إىل ويل املالإسقاطه من الويل حيث كان 
كما حيكى عن ابن جريج أنه سئل ؛ إذا وقع يف كالم مركب وتقدمه أمران يصلح عوده لكل واحد منهما       )٥(

، من بنته يف بيته   : فقال؟ فقيل من هو  ، أقرما إليه : فقال؟ عن علي كرم اهللا وجهه وأيب بكر أيهما أفضل        
وقريب من هذا أليب الفرج عبدالرمحن بن أيب احلسن اجلوزي قـال ابـن   . ٢/٣٤٦ح غ   . يهمافأمجل ف 

وكانت له يف جمالس الوعظ أجوبة نادرة فمـن         ]: ١/٢٧٩وفيات األعيان   [خلكان يف ترمجته املذكورة     
ضي اهللا  ة يف املفاضلة بني أيب بكر وعلي ر        يف بغداد بني الشيعة والسن     اعالـرت أحسن ما حيكى عنه أنه وقع       

عنهما فرضي الكل مبا جييب به الشيخ أبو الفرج فأمروا شخصا يسأله عن ذلك وهو على الكرسـي يف                   
هو : ةفقالت السن، حىت ال يراجع يف ذلكأفضلهما من كانت ابنته حتته ونزل يف احلال : جملس وعظ فقال 

ألن فاطمـة   ؛ هللا وجهه هو علي كرم ا   : وقالت الشيعة ، #ألن ابنته عائشة حتت رسول اهللا       ؛ أبو بكر 
وهذا من لطائف األجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وإمعـان           .  حتته #رضي اهللا عنها ابنة رسول اهللا       

 .فضال عن البديهة؛ النظر كان يف غاية احلسن
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)٣٧٤( 

)١()٢(
&ö≅ t/ çν#y‰ tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ^ ]ــدة: ٦٤ ]املائ


)٣(

)و ()نياملُب ()قَاِبلُهم (


)٤()٥(
&ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« 

ÒΟŠÎ=tæ^]التغـابن : ١١[)ُانيالب٦(و( ()٧(
                                                                                       

؛ فتكون عامة بدال يف األول؛ وإن عادت إىل طبيب كانت خاصة، فإن كانت عائدة إىل زيد كانت مطلقة )١(
 .٨٣ح السيد داود ص. ثاينخاصة يف ال

 .اخل. لتردده بني املهارة يف الطب وبني املهارة يف الفعل والطب معا )٢(
: ١ [^tΒ 4‘n=÷Fãƒ öΝä3ø‹n=tæ$ (ôM̄=Ïmé& Νä3s9 èπyϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè÷ΡF{$# �ωÎ&: كالتخصيص مبجهول سواء كان متصال مثل قوله تعاىل)٣(

 .٢/٣٤ح غ . ال تقتلوا بعضهم: مث يقول، ملشركنياقتلوا ا: أو منفصال حنو أن يقول، ]املائدة
البخاري رقم ) [صلوا كما رأيتموين أصلي: (حلديث الصحيحني؛  بينهما به#كبيان الصالة واحلج فإنه  )٤(

. لتأخذوا عين مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه           ؛ ١/٩٤٣وحلديث مسلم   ؛ ]٦٠٥
ومثله الترك والتقرير ، الوجه الذي قصد به عند اجلمهور خالفا لشرذمةإذا اقترن به ما يدل على     ) *(ح غ   

 .٢/٣٥٨ح غ . أو تقرير تاركه فإنه يكون بيانا لكونه غري واجب، كتركه للتشهد األول بعد فعله
 .١٩٥فصول ص. واملطلق املقيد، والعام املخصص، كالفعل املستغين واملشترك بني املعاين املتنافية بعد بياا    )٥(

قوله املستغين أي عن البيان خبالف غري املستغين وهو الذي مل يقترن به ما يدل على البيان كالقيام مـن                    
 .ح فصول.الركعة الثانية من غري جلوس وال تيقن عمد فإنه حيتمل السهو والعمد

طلوب وهو العلـم أو  والداللة تتوقف على الدليل املرشد إىل امل، وملا كان البيان مبعىن الداللة وعبارة عنها       )٦(
ال جرم كان البيان يقال تارة أي يطلق تارة على الفعل أي فعل املبني وهـو التبـيني             ، الظن احلاصل منه  

لكونـه  ؛ وأخرى على الـدليل ، كالسالم والكالم للتسليم والتكليم واشتقاقه من بان إذا ظهر أو انفصل     
 .٢/٣٥٧ح غ . وألجل ذلك اختلف يف تعريفه؛ ينيوثالثة على املدلول لكونه متعلقا للتب، حيصل به التبيني

 .من أن يكون قد سبق له إمجال أم ال )٧(
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)٣٧٥( 

)١(
)انه ()نيبا ي٢(م(  ادِبِه املُـر 

) باِخلطَاِب املُجملِ 

)و ( ُانالِبي ِصحي)  ِِّبكُل ()اَألِدلَِّة ِمن (

) السمِعيِة(



)٣(

)٤(
#


)٥(

                                                                                       

 .٨٤ح معيار للسيد داود ص. واشتقاقه من بان إذا ظهر، والكالم مبعىن التكليم )١(
: ألنك تعلم أن ذكر شيء من احملدود يف احلد ال يصلح إال أن يقال؛ يعرف لكان أجود: ولو قال بدل يبني )٢(

 .٩١قسطاس ص. إن املراد به معناه اللغوي فإنه يندفع الدور
شبهة الدقاق أن الفعل يطول فلو بني به لزم تأخري البيان مـع إمكـان               :  ما لفظه  ٩٢ويف القسطاس ص   )٣(

فإن ما يف ركعتني من اهليئات لو بـني بـالقول           ؛ وقد يطول البيان بالقول   : قلنا. وأنه غري جائز  ، تعجيله
، ولو سلم فلسلوك أقوى البيانني أذكر من أن الفعـل أدل          ، أكثر مما تصلى فيه الركعتان    الستدعى زمانا   

 .إمنا ميتنع عن وقت احلاجة وهذا مل يتأخر عنه فيجوز، وأيضا تأخري البيان ال ميتنع مطلقا
 .جلواز أن يكون مث حامل على السكوت أو حنو كما تقدم )٤(
إذا تعارض الفعل والقول : وإن كان كثري من أصحابنا يقولون، دة الداللةلزيا؛ وال يبعد أن العدول إليه أوىل )٥(

 .٨٤ح السيد داود ص. فالقول أوىل
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)٣٧٦( 

)١()٢(
#


)٣ (#





)و ()   ِانيةُ البرهش ملْزالَ ي () ِنيِة املُبرهكَش (


)٤()٥()٦(
                                                                                       

واحلاكم يف مستدركه   ، ٢٥والطرباين يف األوسط رقم     ، ١٨٣٢رواه أمحد يف مسنده بإسناد صحيح رقم         )١(
ح .  عن أيب هريرة ورفعوهواخلطيب يف تأرخيه، ٦٩٤٣عن ابن عباس والطرباين يف األوسط عن أنس رقم   

 .٢/٢٥٨غ 
 .٩٢قسطاس ص.  بينهما بالفعل#فإنه  )٢(
 .أصفهاين. ألنه مل يشتمل على تعريف شيء من أفعال الصالة واحلج )٣(
جيب أن يكون البيان أوضح     : إذ فيه خمالفة لقولنا   ؛ وفيه نظر   ، ]٩٢قسطاس  [هكذا ذكره اإلمام احلسن      )٤(

وهي ال  ، ميكن اجلمع بينهما بأن املراد أوضحيته داللة      . حاشية شرح حابس  من  . من املبني كما ال خيفى    
 .إفادة سيدي هاشم. تنايف أشهرية املبني متنا وهي املراد

. واجلواب واحد، شبهة الكرخي ما تقدم يف مسألة ختصيص القطعي بالظين ]. ٣٧٥املنهاج ص[الكرخي  )٥(
 .٩٢قسطاس ص

وكذا يف العام ، حا يف الداللة بالنسبة إىل املبني يلزم إلغاء األقوى باألضعف وذلك ألنه لو كان البيان مرجو )٦(
مث ورد عليه خمصص ، بيان املالزمة أنه إذا كان عام أو مطلق . والتايل باطل ؛ إذا خصص ويف املطلق إذ قيد     

ألضـعف  أو مقيد وكان العام أقوى داللة من اخلاص واملطلق من املقيد وجوزنا ختصيص العام باخلاص ا               
ولو كان البيـان مسـاويا يف   ،  لزم إلغاء العام أو املطلق الذي هو أقوى داللة     -واملطلق باملقيد األضعف    

= 
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)٣٧٧( 

)١(








)و( )ِصح٢(ي( ُّلعحِ     التِء ِباملَديِن الشسِفي ح ق)٣( (
&šÉ‹ ©9$#uρ þ’ Îû öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒr& A,ym ×Πθ è=÷è̈Β ^]٢٤ :

) و() كَاحلَثِّ () ِإذْ هو) ]املعارج
)ِحِه ِبالذَّمِفي قُب ()٤(

                                                                                       

. أصفهاين على املختصر. ألن تقدمي أحدمها على اآلخر ترجيح من غري مرجح ؛ الداللة للمبني لزم التحكم   
 . يقال الواجب اجلمع بني الدليلني مهما أمكن

 .٩٢قسطاس ص. وجيوز كونه أقوى، تنع كون البيان أدىنوهو أنه ال مي )١(
واملصنف . ذكر أن هذه املسألة معادة لتقدمها يف باب العموم] ٩٣قسطاس  [uواعلم أن اإلمام احلسن  )٢(

 .٣١١ح حابس ص. uرمحه اهللا تبع يف ذلك اإلمام املهدي 
 مثال ال عموم    الكـرت  وإمنا ذهب إىل أن آية       ،إن اخلصم مل ينازع يف اقتضاء املدح والذم ما ذكر         : وقد يقال  )٣(

ملة لعدم تعيني ما ذم فتكون جم؛ فيها بناء على أن سوق الكالم للذم ال إلجياب الزكاة يف كل ذهب وفضة
ملوافقة اخلصم ؛ الرتاعن ذلك ال يكون واردا على حمل فاالحتجاج على أن املدح والذم يقتضيا؛ الكرتعليه 

قسطاس . فينتفي اإلمجال حينئذ؛  جيب أن يقام الدليل على عدم منافاما للعمومبل، يف اقتضائهما ما ذكر  
والـذي محـل    ، ويعلم مما ذكرنا أن هذه املسألة معادة لتقدمها يف أواخر باب العموم           : قال فيه . ٩٣ص

 .املصنف على ذلك اختالف العبارتني واملوضعني يف املنتهى واجلوهرة
لتردد املدح والذم ؛ إذ مها جممالن ما؛ ق يف ذلكبعض الفقهاء ال يصح التعل) *.(عن إيصاهلا إىل مستحقها )٤(

 وحنوها حيتمل أنه جاء صلة الذين ـرد  يكـرتون والذين : فإن قوله؛  باألفعال بني تعلقهما باألشخاص أو   
 ذلك فال وأنه جاء ا رد الذم على مضموا وحنو، رتالكالتعريف بالشخص املذموم ألجل أمر آخر غري   

 .٩٣قسطاس ص. هكذا ذكره يف توجيه االحتمال، لالحتمال؛ يدل حينئذ على حسن وال قبح
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)٣٧٨( 

&šÏ%©!$#uρ šχρ ã”É∴ õ3tƒ |= yδ©%!$# sπ �Ò Ïÿø9$#uρ^ ]التوبة: ٣٤[)وِإذْ ه () آكد
) ِمن النهيِ 







)املُ وختارهالَ ِفي   أَنمالَ ِإج  () كَّرع املُن١(اجلَم(( ،) ِْإذ
) يحملُ علَى اَألقَلِّ  


)٢(


)٣()و()َال ()ايِرِمي اَألعح٤(ِنِفي ت( (

&ôMtΒÌh�ãm öΝà6ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé&^]ــاء: ٢٣                                                                                         &ôMtΒÌh�ãm]النس

: فإن قولنا، فصار جممال؛ فليس بأن حيمل على قدر دون آخر أوىل، إذ ال يعلم تقديره؛ بل هو جممل : وقيل )١(
. إخل. حيمل على األقل  : ناقل. وإذا صلح لذلك كان جممال    ؛ رجال يصلح للثالثة واألربعة ولسائر األعداد     

 .٨٦معيار وشرحه للسيد داود ص
فإن ؛ وإال فال حجة فيه   ، إن ثبت ذلك عن أصل اللغة بطريق واضح أو مبوافقة اخلصم فظاهر             : وقد يقال  )٢(

 .٩٤قسطاس ص. اخلصم يزعم أنه اليعد ممتثال وال يسقط الذم
؛ إمنا قبل منه التفسري بالثالثة   ) *. (إفادة سيدي هاشم  . هو جممل لوال بيانه بأن األصل براءة الذمة       : قد يقال  )٣(

 .ألن األصل براءة الذمة عن الزائد فهو كاألول يف التعليل
وذلك : قالوا. وأنت خبري بأن الكرخي من احلنفية  ، هو جممل : خالفا للكرخي وأيب عبداهللا واحلنفية فقالوا      )٤(

واألفعال كثرية وال ميكن إضـمار      ، يصلح متعلقا له  فالبد من إضمار فعل     ؛ ألن حترمي العني غري مقصود    
؛ فتعني إضمار البعض وال دليل على خصوص شيء منـها      ؛ اجلميع ألن ما يقدر للضرورة بقدر الضرورة      

إذ ؛ ال نسلم أن ذلك البعض غري متضح      : قلنا. وهو معىن اإلمجال  ، فداللته على البعض املراد غري واضحة     
= 
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)٣٧٩( 

&ôMtΒÌh�ãm öΝà6ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé&^]النسـاء : ٢٣[&ôMtΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ 

èπ tGøŠyϑø9$# ^]املائدة: ٣[)   ِادتلَى املُعلُ عمحإذْ ي (






#




)و()َال ()  ِفي() ِصصاملُخ ام١(الع( (


)٢(
&ôM ¯=Ïm é& Ν ä3s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# �ωÎ) $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ öΝ ä3ø‹n=tæ u^]املائدة: ١[ 

                                                                                       

ألن األحكام الشرعية   ؛ ألن حترمي العني غري مقصود اخل     : قوله. ٩٨س ص معيار وقسطا . حيمل على املعتاد  
 .إمنا تعلق بأفعال املكلفني كما عرفت

 .٣٨٦هذا هو املذهب وهو قول أكثر الفقهاء ذكره يف املعيار ص )١(
فإن ابـن  ؛ ويف حكاية االتفاق نظر. كذا قيل، ألن كل فرد جيوز فيه أن يكون خمرجا وأن ال يكون   )٢(

ألنا إذا نظرنا إىل    : قال، ن يف الوجيز حكى اخلالف يف هذه احلالة وصحح العمل به مع اإلام            برها
واألصل عدمه فيبقى على األصل ويعمل به إىل أن يعلم          ؟ فرد شككنا فيه هل هو من املخرج أو ال        
ـ   . وإمنا يكون معارضا عند العلم به     ، بالقرينة أن الدليل املخصص معارض للعام      اعايت ونقل ابن الس

بعض به عن بعض احلنفية وكذا صاحب اللباب وأبو زيد غريهم وحكاه أبو احلسني القطان عن                العمل  
 .ح غ. ألن إخراج اهول من املعلوم يصري املعلوم جمهوال؛ والقول به يف غاية البعد. الشافعية
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)٣٨٠( 







)١(
)و ()َال ()ِوِفحي ن (

#  ٍـورـالَةَ ِإالَّ ِبطُه٢(ال ص(
)٣(




-


                                                                                       

الكرخي وابـن   . ار جممال إذ قد ص  ؛ ال يصح االستدالل به على ما بقي مطلقا       : أبو ثور وعيسى بن أبان     )١(
خص مبتصل فال إمجال بناء على أن املخصص باملنفصل جماز       وإن  ، إنه إن خص مبنفصل فمجمل    : شجاع

، إذ املخصص الذي أخرج منه مـتعني      ؛ ال وجه لإلمجال فيه   : قلنا. وقد تقدم الكالم يف ذلك    ، ال املتصل 
 .١٠٠وقسطاس ص، ٣٨٦ار صمعي. والباقي داخل فيه وتقرير ذلك أنه كان قبل التخصيص إخل

فإبطال حجية العام املخصوص إبطال حجية      ؛ على أنه ال يكاد يوجد يف أدلة األحكام عموم غري خمصص           )٢(
 من رواية عائشة بلفظ ال تقبل     ١/٣٩٥رواه الدارقطين   . حديث ال صالة إال بطهور    ) *. (ح غ . كل عام 

هذا هو املذهب وهو ) *. (بل صالة إال بطهورعن ابن عمر ال تق، ١/٢٠٤ويف مسلم ، الصالة إال بطهور 
إن الطهور بـالفتح    : وقيل، وبالضم لفعل الوضوء  ، والطهور بفتح الطاء اسم ملا يتطهر به      . قول اجلمهور 

 .٣٩٩املختار . مصدر مبعىن التطهر واسم ملا يتطهر به
، ١٠٠١الترمذي رقم و، ٢٠٨٥وأبو داود رقم ، ١٩٥٣٥أخرجه أمحد رقم ) ال نكاح إال بويل: (حديث )٣(

 .وأطال يف خترجيه، ١/١٦٩واحلاكم 
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)٣٨١( 




)١(
)و ()َال ()ِفي (#) ِاتيالُ ِبالنم٢(اَألع( (





)و (#)ـي  رتأُم نع ِفع

)٤() )٣(اخلَطَأُ والنسـيانُ  


                                                                                       

إن ذلك جممل لتردده يف عرف الشرع بني نفي اإلجزاء ونفـي            : وقال أبو عبداهللا وأبو احلسني والباقالين      )١(
واجلواب أن اختالف العرف والفهم إمنا كـان        . إذ يفهم منه تارة هذا وتارة ذاك فلزم اإلمجال        ؛ الكمال

 أنه ظاهر يف اإلجزاء أو يف الكمال فكل صاحب مذهب حيمله على ما هو الظاهر فيه ألجل االختالف يف
ملا ذكرنا من أنه ؛ ألنه متردد بينهما ولو سلِّم فال نسلم أنه على السواء بينهما بل نفي اإلجزاء أرجح؛ عنده

 .٩٥قسطاس ومعيار ص. أقرب إىل نفي الذات
 من وجٍه يف مواضع من صحيحه ١/٣٠٤وأخرجه ابن حبان . ق مالكرواه احلاكم يف األربعني له من طري) ٢(

 .٢/٣٤٩ح غ . كما ذكره يف الكتاب حبذف إمنا وجمع النيات
إذ يفهم من ؛ ومل يسقط الضمان ألنه ليس بعقاب   . لنا أن العرف يف مثله    . خالفا أليب احلسني وأيب عبداهللا     )٣(

ولذا وجب الضـمان علـى   ؛ به جبر حال املتلَِف عليهوهذا يقصد  ، العقاب ما يقصد به اإليذاء والزجر     
البد من إضمار ملتعلق الرفع : قالوا. والتخصيص ال يوجب إمجاال، وإما للتخصيص بدليل يدل عليه، الصيب

لسبق املقصود إىل الفهم عرفا كما صـرح        ) *. (٩٩قسطاس ص . واجلواب أنه متضح عرفا   . وهو متعدد 
 .٢/٣٤٧ بذلك يف غاية السؤل وشرحها

وعبارة العضد . ال وجه للتصويب فإن اخلطأ والنسيان صفة للفعل. شامي. مما نفي ذاته لكان أوىل  : لو قيل  )٤(
 . كما هنا٢/١٥٩
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)٣٨٢( 




)و () وزجي هأَن (#)ِليِغبالت رأِْخيت (
)١()٢(


&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™§�9$# õ÷ Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹s9Î)^ ]٦٧: املائدة[)٣(

)ُةلَحاملص دِإِذ القَص (
)٤(


) والَ التخِصيصِ () والَ يجوز تأِْخير البيانِ   (

)٦() )٥(اجِةعن وقِْت احلَ  (
                                                                                       

ح معيـار   .  بتبليغ وجوب الصالة قبل حضور وقتها فيؤخر التبليغ إىل حضور وقتها           #أن يؤمر   : حنو) ١(
 .٩١للسيد داود ص

 .٢/٣٦ح غ . ولو صرح به أي بتأخري التبليغ مل ميتنع، من فرض وقوعه حمالألنا نقطع أنه ال يلزم  )٢(
سلمنا فهذا األمر ظاهر يف تبليغ القرآن ال يف كل          . وما ذكروه ضعيف جلواز تقوية ما علم بالنقل بالعقل         )٣(

حلاجة اولعل احلكمة يف إنزاله قبل احلاجة أن تكون له مصلحة يف التبليغ من وقت نزوله إىل وقت             ، حكم
 .١٠٠قسطاس ص. كالواجب املوسع

والذي عليه قدماء   ] ٤٣٠منهاج ص [ ، uهذا قول كثري من املعتزلة وهو الذي اعتمده اإلمام املهدي            )٤(
شرح السيد  . أئمتنا عليهم السالم وأبو القاسم البلخي أن الشرائع ليست مصاحل وإمنا هي شكْر هللا تعاىل              

 .١٠٤داود ص
وهو قول عامة املسلمني إال من يقول جبواز التكليف مبا ال يطاق ، بيان وهو وقت التنجيزمن املكلف إىل ال   )٥(

 .٢/٣٦٢ح غ . فإنه عندهم جائز غري واقع
 . صوابه تضيق العمل )٦(
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)٣٨٣( 


) ـااعمذِْإ؛ ِإج 

لْيزمِ م ِل ذَ نك ِلكْ التيف ()  لَمعا ال يِبم (
)١(

) عن وقِْت اِخلطَـابِ () فَأَما(
 

)٢(&(#θ è=ÏG≈ s% uρ 

šÅ2Î�ô³ ßϑø9$# Zπ ©ù!% x.^]٣٦: التوبة[#


                                                                                       

ولعله أوىف ؛ إذ ليس كل من قال بتكليف ماال يطاق يقـول             ، وفيه خالف من جيوز تكليف ما ال يعلَم          )١(
 . يعلمبتكليف ما ال

 #لنا أن الصالة ورد األمر ا جممال ومل يزل . واملختار اجلواز مطلقا: ١٠١قال صاحب القسطاس ص    )٢(
، وكذلك الزكاة فإنه إمنا بني تفاصيل اجلنس والنصاب بتدريج       ، يبني حكمها وصفتها بقوله وفعله بتدريج     

اآلية بعـث   ] ٧: النسـاء [ ^ÉÏ!$|¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8t�s? Èβ#t$Î!≡uθø9$# šχθç/t�ø%F{$#uρ&: وأيضا فإنه ملا ورد قوله تعاىل     
 إيل ابين عم أوس بن الصامت وقد مات عن امرأته وثالث بنات وكانا قد زويا مرياثـه                  #رسول اهللا   

فـإن اهللا   عنهن على طريقة أهل اجلاهلية يف عدم توريث النساء فبعث إليهما ال تفرقا من مال أوس شيئا                  
^ ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& ( Ì�x.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È÷u‹sVΡW{$# 4 &:ومل يبني حىت نزلت،  جعل هلن نصيباتعاىل قد

 !¬ βr'sù¨&: ولنا أيضا قوله تعاىل يف املغـنم . فأعطى املرأة الثمن والبنات الثلثني وابين العم الباقي     ]١١: النسـاء [
…çµ|¡çΗè~^  إىل قوله :& “Ï%Î!uρ 4’n1ö�à)ø9$#^ ]وإمـا إذا  ، إما عموما على رأي: مث بني أن السلب للقاتل ، ]٤١:األنفال

وبني أن ذوي القرىب بنو هاشم أو هم بنو املطلب على اختالف الرأيني دون بـين        ، رأى اإلمام على رأي   
إذ لـو   ؛ ايلوال إمج ، إذ ورد من غري بيان تفصيلي وهو ظاهر       ؛ فهذا عام تأخر عنه بيانه    ؛ وبين نوفل ، أمية

سواء كان اخلطاب ظاهرا أريد به خالفه كبيان التخصيص والتقييد ) *. (وألن األصل عدمه؛ اقترن به لنقل
وهو مذهب اإلمام حيىي بـن      . وسواء كان خربا أو إنشاء    ، أو ال كبيان امل   ، والنسخ واالسم الشرعي  

  .٢/٣٦٢ح غ . ر ابن احلاجبمحزة واملرتضى املوسوي واجلمهور من احلنفية والشافعية واختيا
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)٣٨٤( 

)١(
)٢(













)َف   ذَِلـك ازوج ارتاملُخ (
)  ِيهِر والن٣(ِفي اَألم(()٤(

)و ()لَىـاِمِع  عالس 
) البحثُ() ِللْعموِم

) وزجالَ يو () ِـارب؛ ))٥(ِفي اَألخ
                                                                                       

مطلقا وهو مذهب أيب إسحاق املروزي وأيب بكر الصرييف من الشافعية وبعض احلنفية واحلنابلة والظاهرية                )١(
 .٢/٣٦٢. ح غ. إنه قول أيب علي وأيب هاشم: واختاره اإلمام أبو طالب وقال

الف ظاهره مل جيز تأخري بيان ذلك عن        فإذا أريد به خ   ، فإن لكل واحد من هذه األلفاظ ظاهرا يدل عليه         )٢(
 .بل البد أن يقارن بيان ما أريد به من التلفظ، النطق باللفظ

 .٣٦٣/ ٢ح غ. من غري تفرقة بني الظاهر وامل )٣(
 .األرجح أن يكون ضمري يحمل لإلنشاء مبعىن املصدر على طريق االستخدام كما ال خيفى على اللبيب )٤(
 ^&ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr&: مث قال، ]٧: النساء [^ÉÏ!$|¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8t�s? Èβ#t$Î!≡uθø9$# šχθç/t�ø%F{$#uρ&: مثل )٥(

 .٣٠٧ ح حابس ص]١١: النساء[
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)٣٨٥( 


)١(

)٢(



: فائدة

)٣(
)٤ (&(#θè=çGø%$$sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$#^]٥: التوبة[
)٥(

)٦()٧( 
                                                                                       

، ألن العزم على االمتثال إذا بين خيرجه عن كونه عبثـا          ؛ وليس كذلك اخلطاب بامل يف األمر والنهي       )١(
 .القول بعض أصحابنا املتأخرينواختار هذا 

ولذلك وجه ، وأجيب مبنع العبثية فإن اإلمجال كثريا ما يقصد لغرض صحيح : ٢/٣٦٥ولفظ شرح الغاية  )٢(
بأن الفطام عن املألوف شديد والتـدرج يف        ؛ وتأخري التفصيل ، املفسرون تقدمي اإلمجال يف قصة أم كحة      

العلم جبواز تأخري التخصيص إىل وقت العمل مينع من اإلقدام       ومبنع التلبيس فإن    ، األمور من آداب احلكيم   
فكيف إذا ظن ورود املخصص من بعـٍد  ، بل الشك مينع من ذلك ، على اعتقاد استغراق العام عند مساعه     

 .عزيز يف األحكامإن وجود عام باق على عمومه :  العلماءوهلذا قال بعض؛ وهي كثرة التخصيصات، ألمارة
 .٣٦٦/ ٢تدريج البيان ح غويعرب عنه ب )٣(
 #عامة فبني الرسول  ]١١: النساء[ ^ &ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& : وأيضا فآية املواريث وهي قوله تعاىل     )٤(

مث الكافر ، مث بني إخراج القاتل، )حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة : (إخراج نصيبه منها بقوله
 .لألصفهاينمنتهى وشرحه . بتدريج

 .وذلك يف العام قبل أن خيصص بشيء من املخصصات )٥(
 .وذلك يف العام بعد أن خصص ببعض املخصصات )٦(
خبالف ما إذا مل يـرد      ؛ ورود بعض املخصصات وتأخري بعض يوهم أنه ال خمصص غري ما ذكر           : إن قيل  )٧(

 .فضال عن أن يكون أجدر فتأمل؛ شيء فال مساواة
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)٣٨٦( 


 :يف الظاهر واملؤول) فَصلٌ(وهذا 

)الظَّاِهرو ()١()٢() طْلَقي لَى  قَدع 
  صقَاِبلُ النا ي٣(م( ( )٤(

)٥()و ()َلمقَاِبلُ املُجا يلَى م٦(ع( (
)٧(


) مقَدت قَداو()٨(

)٩()١٠()ُامللُووؤ : ادرا يِبـِه  م
) ِخالَف ظَاِهِرهِ 


                                                                                       

، ظهر يل رأي إذا علمت ما مل تكن علمتـه         : قيل: ومنه،  ظهورا إذا وضح بعد خفائه     ظهر الشيء : يقال )١(
ومنه ظهر علـى    ، وظهرت على احلائط علوته   ، أي اطلعت ؛ ظهرت عليه : ويقال، وظهر احلمل إذا تبني   

 .٢/٣٧٢ح غ . عدوه إذا غلبه
 .بالضم لنصف النهار: وقيل. ضبط بفتح الظاء )٢(
 . أو ظاهر فيه،  كذاهذا اللفظ نص يف: فيقال )٣(
 .إذ النص ما أفاد معىن ال حيتمل سواه )٤(
 .احتماال مرجوحا كاألسد فإنه راجح يف احليوان املفترس مرجوح يف الرجل الشجاع )٥(
 . هذا اللفظ جممل أو ظاهر: فيقال )٦(
 . إذ امل ما ال يفهم املراد به تفصيال )٧(
 . حيتمل غريه فنصفإن أفاد معىن ال: حيث قال يف املنت )٨(
 .إذ معناه إن أفاد معىن حيتمل غريه فظاهر؛ وإال فظاهر: حيث قال )٩(
 . فحقيقة املبني ما يفهم املراد به تفصيال والظاهر كذلك )١٠(
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)٣٨٧( 

)و()ُلأِْويالت(
) ِاللَّفْظ فراِزهِ    )١(صجقَِتِه ِإلَى مِقيح نع  (إما

)٢(


   وإمـا
&}§øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x«^] ١١: الشـورى[

)٣()علَى بعِض مدلُوالَِته() أو قَصِرِه(
)٤(إما

                                                                                       

وقـال ابـن    : ١٠٧قال صاحب القسطاس ص   . ٤١٧ يف املعيار ص   $هذا احلد ذكره اإلمام املهدي       )١(
، إن التأويل يف االصطالح محل الظاهر على احملتمل املرجـوح         ]: ٣/٤٥٠انظر رفع احلاجب    [احلاجب  

فإن أردت تعريف الصحيح منه زدت يف احلد بدليل يصريه     : قال، وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد      
، وهو يف معىن ما ذكرنـاه : $وأما التأويل بال دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو ففاسد قال        ، راجحا

وقد يعترض حـد اإلمـام      . خال أن حدنا أرجح لكشفه عن املاهية      . قيقته إخل يعين صرف اللفظ عن ح    
إذ قد يكون التأويل صرف اللفظ عن الظاهر من         ؛ خلروج ما هو تأويل عنه    ؛ منها أنه ليس جبامع   : بوجوه

، وأيضا فال يبعد وقوع التأويل يف غري اللفـظ          ، معنييه إىل اخلفي منهما مع كونه يف كل منهما حقيقة           
، ألن القرينة إذا أطلقت مشلت الراجحة واملرجوحة واملساوية ؛ لدخول التأويل الفاسد؛ ا أنه غري مانعومنه

أن : ومنها، اقتضتهما يقتضي خصوص القرينة فليتأمل: ليس قوله. وإذا مل تكن راجحة كان التأويل فاسدا
لوله مصروف عن حقيقتـه إىل      ألن العام املقصور على بعض مد     ؛ أو قصره إخل زيادة ال حيتاج إليه      : قوله

 .وحينئذ فيكون حد ابن احلاجب أصح وأوضح وأرجح لسالمته عن ذلك؛ احلد أولفقد تضمنه ؛ لقرينةجمازه 
 .٢٦٦من الشرح الصغري ص. جمازا تسمية للشيء باسم سببه )٢(
عض مدلولـه  فإن قصره على ب؛ وأما قصر املشترك على بعض ما وضع له بقرينة كالقرء للحيض أو الطهر       )٣(

، إن كانت أحد معانيه متنافية فمن البيان: وقال أكثر أئمتنا واجلمهور. من البيان ال من التأويل على األصح
 .٩٩معيار للسيد داود ص. وإن كانت غري متنافية فمن التأويل

فكـالم  ؛ احلقيقـي بقي الكالم فيما إذا اقترن اللفظ بقرينة يكون ا أظهر يف املعىن اازي منه يف املعىن              )٤(
وهذا هو الظاهر من عبارة هذا الكتـاب  . اآلمدي وغريه مصرح بأنه من قسم املؤول ال من قسم الظاهر        

= 
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)٣٨٨( 

&ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ^]ــران ]. ١٨٩: آل عم
 )١(

)٢(



)٣(


)٤(

)و ()    ٍحجرى منِه أَدكِْفي ِفيا فَيبنُ قَِريكُوي قَد (


)٥(
)٦(

                                                                                       

وجعل سعد الدين التفتازاين دخول اـاز يف        . وكالم ابن احلاجب يف خمتصره حمتمل     . يعين غاية السؤل  
 .٣٧٣ - ٢/٣٧٢قسم الظاهر أقرب االحتمالني من كالمه ح غ 

،  بـالعالج  ألن أفعال العباد  ) *. (ليس من متعلقات القدرة   :  خيفى ما يف هذه العبارة من سوء األدب فحقه أن يقال           ال )١(
 .لفشتان ما بني الفعلني وعبارة السيد واحملشي مومهة غري الئقة يف حقه عز وج؛ وأفعال اهللا تعاىل باإلرادة

 .وخلق جسم ال متحرك وال ساكن،  يبقى كالصوتوإعادة ما ال، واجلمع بني الضدين، كثاين القدمي )٢(
 .وموضعه اللغة العربية. ألم ال يبحثون عن الظهور؛ يعين عرف أهل األصول )٣(
وهو املعىن املرجوح احملمول عليه اللفظ بدليل ، يعين فبيان التأويل يستلزم بيان ما هو مبحوث عنه لألصويل ) ٤(

 . بصددهأي وذا ال خيرج عما هو؛ يصريه راجحا
من  والتخصيص عند مجيع األصوليني. التأويل يف شيءفيه أن هذا من التخصيص يف العموم بالقياس وليس من        )٥(

 .من فوائد سيدي العالمة أمحد بن زيد رمحه اهللا. يف عدة مواضع ذكر هذا الشارح وقد، التأويلالبيان ال من 
 .يف نسخة مدلوالته )٦(
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)و()ادِعيكُونُ بي() أقْـوى (


&ãΠ$ yèôÛ Î*sù tÏnGÅ™ $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ ^] ادلـة٤: ا[






)١(




)و ()سعت٢(فًام( ()  ُـلقْبفَـالَ ي (
)٣(

&ôM tΒÌh�ãm öΝ à6ø‹n=tã 

                                                                                       

 .٢٠٢٤١ العمال رقم وكرت، ٢١٦٧ورقم  ٢١٦٦ رقم ٤/٤٠٤ي الترمذ )١(
، املتعسف هو املدافع للقواطع كتأويل املرجئة آليات الثواب بالترغيب وآيات العقـاب بالترهيـب       )٢(

احلاكم ) [أنا مدينة العلم وعلي باا    : (#وتأويل النواصب للحديث الوارد يف الوصي وهو قوله         
وحنوه مـن   ، وليس املراد بذلك الوصي   ، ي مرتفع بأن املراد أن باا عال أ     ] ٣/١٢٦يف املستدرك   

„±W$&: كتأويل بعضهم لقوله تعـاىل    ، وكتأويالت اإلمامية . تأويالم الباطلة  Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$#^ 
وكتأويلهم األحاديث يف الدجال بأن املراد أبو       ، والتقوى التقية ، الرياش معرفة اإلمام  ، ] األعراف: ٢٦[

 .١٠٠لى املعيار صللسيد داود ع. بكر
ح السيد داود . ويتميز صحيح التأويل من فاسده مبوافقة العقل والكتاب والسنة واإلمجاع واللغة ومبخالفتها )٣(

 .١٠١على املعيار ص
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öΝ ä3çG≈ yγ̈Βé& ^]٢٣: النساء [


&βr& (#θ çtr2õ‹ s? Zοt�s)t/ ^]٦٧: البقرة[
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)٣٩١( 




)وه (
)١(




)٢()٣()٤(
)٥()عم ِعيرٍق شِبطَِري ِعيرالَةُ ِمثِْل احلُكِْم الشاٍخ ِإزرت 

) )٦(بينهما



                                                                                       

وهذا املثال هو األصح حلصول النقل . ١٠٩قسطاس ص. ونسخت النحل أي نقلتها من موضع إىل موضع )١(
 .ح حابس. إذ مل تنقل ما فيه حقيقة بل كتب مثل ما فيه؛ فيه جتوزوأما مثل نسخت الكتاب ف. حقيقة

 .٢١٥فصول ص. هذا قول البسيت من أصحابنا واحلنفية والقفال )٢(
احملصـول  [والقاضي جعفـر واجلـويين والـرازي    ] ١/٣٦٤املعتمد [هذا قول أيب هاشم وأيب احلسني       )٣(

 .٢١٥فصول ص]. ١/٥٢٥
 يف واألصـل ، ألنه يستعمل فيهما  ؛ ٢١٥فصول ص . تنا وبعض املعتزلة واألشعرية   بينهما وهذا قول مجهور أئم     )٤(

 .أصفهاين. االشتراك من خريألن ااز وإن كان على خالف األصل لكنه ؛ واآلخران أوىل. االستعمال احلقيقة
ضـد  بل قد ذكره الع. ومل ينسبه إىل أحد وال صدره بصيغة اهول     ، ١٠٩قد ذكر هذا يف القسطاس ص      )٥(

 .٢/١٨٥كذلك 
وإن التراخي ال يفهم منه أنه إىل وقت إمكان         ، إذ مل يثبت املثل حىت يزال     ؛ يرد عليه أن اإلزالة للمثل جماز      )٦(

وهو بيان انتهاء احلكم الشرعي بطريق شرعي أوجبه التراخي         : ٢١٦فالصواب ما يف الفصول ص    ، العمل
 .مفيت. عن وقت إمكان العمل
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)٣٩٢( 





وقوله

  وقولـه
)وقوله

وقوله 
)١(
)٢(

                                                                                       

وأما الثاين والثالث فدخال يف . تاحلكم الشرعي بطريق شرعي فخرجت العقليا: قولناأما األول فدخل يف  )١(
 مع تراخ فإن الغاية غري : وأما الرابع فدخل يف قولنا، مثل احلكم فخرجت الصورة ومامل يتميز : قولنا

قال : ١١٢وقسطاس ص.  باختصار٤٣٣منهاج ص. وحنو ذلك من أنواع التخصيص،متراخية عما قبلها   
قد : فاألوىل أن يقال؛ ألن الكالم بالتمام؛ إنه ال إزالة يف التخصيص ال سيما يف املتصل منه:  وقد يقال:هفي

 .على أن فيه ما تقدم، دخل يف هذا اإلزالة كما مر
فإن اللفظ الـذي  ، وأنت تعلم أنه ال حيتاج إىل التقييد بالتراخي ، صل عند كل زوال إىل آخر الشهر      : حنو )٢(

لكـن  ،  التأقيت وحنوه من أنواع التخصيص ليس فيه إزالة حكم بعد ثبوته يف قصد الشارع             ينتظم لقصد 
إال أن هاهنا حبثا آخر وهو أن النسخ أيضا ال يتضمن اإلزالة            ، التصريح ودفع التوهم مما يقصد يف احلدود      

لته ثانيا وإال كـان   إذ مل يقصد الشارع ثبوت احلكم املنسوخ أوال مث إزا         ؛ وإمنا هو بيان انتهاء أمد احلكم     
بيد أن أحدمها يف األعيان واآلخر يف ، فإذا ال فرق بني التخصيص والنسخ، تناقضا بينا وهو ممتنع يف كالمه

وحينئذ يندفع ما جيري يف كالم بعض األصوليني من ترجيح التخصيص بأنه دفع على النسخ يف               ؛ األزمان
وذا يظهر رجحـان    ، إذ ال رفع يف أيهما    ؛  الرفع ألنه دفع والنسخ رفع والدفع أهون من      ؛ بعض املواضع 

إن اإلزالة فيه حاصلة بالنظر إىل ظاهر : فإن قيل. جواز نسخ القطعي بالظين كما جاز ذلك يف التخصيص    
وكـذلك  : قلنـا . اللفظ وما يسبق إىل فهم السامع وإن مل تكن حاصلة بالنظر إىل ما يف نفس األمـر                

قسـطاس  . اقتلوا املشركني يقتضي ذلـك    : وا أهل الذمة عقيب قوله    ال تقتل : فإن قوله مثال  ، التخصيص
 ما قـد ثبـت      األول: واحلاصل أن احلكم الذي يتعلق به البحث هنا على ثالثة أضرب          ) *. (١١٠ص
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أنه بعد حتقق وقوعه واازاة عليه يستحيل : األول: التكليف به وفعله املكلف وهذا يستحيل إزالته ألمرين    
ع من األحداث ال ميكن أن يزال وإمنا يزجر املكلف عن العود إىل مثله كما يف السـرقة            فإن ما وق  ؛ إزالته
ما سيثبت التكليف به ومل حيصل وقت أدائه فيؤمر به ومل ميض وقت يتسع للعمل : الضرب الثاين. وحنوها

ر به وقت    الذي يؤمر به وميضي بعد األم      الضرب الثالث . فهذا يستحيل نسخه للزوم البداء أو العبث      ؛ به
ومعىن النسخ هو بيان . فهذا هو الذي يتصور النسخ فيه إلمكانه وعدم لزوم البداء أو العبث         ، يتسع للعمل 

من أنظار سيدي . انتهاء احلكم الشرعي بطريق شرعي على معىن أن التكليف كانت مدته إىل ذلك الوقت
 .العالمة أمحد بن زيد الكبسي رمحه اهللا

قـد  : مث يقول ، حنو أن يأمر الشارع بصالة ركعتني يف وقت خمصوص          ، جه كان إياه  أما لو مل خيالفه بو     )١(
نسخت تينك الركعتني وأمرتك بصالة مثلهما قدرا وصفة يف ذلك الوقت فإنه ال يتميز الناسـخ مـن                  

 .٤٣٣منهاج ص. املنسوخ يف هذه الصورة
 أنه  واعلم: هكذا متعددة للنسخ    لكن عبارته بعد أن ذكر تعريفات     ؛ ١١٠قد ذكر هذا صاحب القسطاس ص      )٢(

: وقيل )*. (إنه عبارة عن نسخ األحكام إخل     :  أن يقال  اللهم إال ،  نسخ التالوة  يتناولالشيء من هذه التعريفات     
 .٢/٤٠٨ح غ . باألحكام ال مطلق النسخألن املقصود تعريف النسخ املتعلق ؛ ال يضرخروجها عن التعريف
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)٢(

) وج ارتاملُخوهاز ()٣(
)٤()٥(


)٦(

                                                                                       

 .٤٢٥منهاج ص. ين فالن أي أزالتهانسخت الريح آثار ب: يقال. كما )١(
ألن الشرعية ما كان بوضع الشارع ال بوضع        ؛ بل يكون حينئذ حقيقة عرفية خاصة ال شرعية       : وقد يقال  )٢(

 .ومعناه االصطالحي إمنا هو حبسب وضع أهل الشرع، أهل الشرع
 . من اليهود أنه جائز عند مجيع أهل الشرائع سوى الشمعونية٢/٤٠٩يف غاية السؤل وشرحها  )٣(
وكان من أعوان الداعي حممد بن زيـد صـنو   ] هـ٣٢٢ت[أيب مسلم حممد بن حبر األصفهاين املعتزيل       )٤(

 .الداعي الكبري احلسن بن زيد
ويف . أعين أن خالفه يف الوقوع من دون قيد ال يف اجلـواز           ] ٤/٤٠انظر رفع احلاجب    [كذا يف املنتهى     )٥(

ونفى وقوعـه يف  :  ما لفظه  ٢/٤١٣ويف غاية السؤل وشرحها     . نيف الوقوع يف القرآ   : ٢١٦الفصول ص 
 فلو نسخ ]٤٢: فصلت[^ ) �ω Ïµ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏÿù=yz&: لقوله تعاىل؛ القرآن خاصة أبو مسلم

وكذلك املنسوخ  ، النسخ ليس باطال بل هو حق قطعا والباطل ضد احلق         : قلنا. بعضه لتطرق إليه البطالن   
وقد نقل عن أيب مسلم القول بنفـي وقـوع   ، ليس باطال لوقوعه على وفق املصلحة وارتفاعه بارتفاعها   

 .النسخ مطلقا والراجح ما ذكرناه
فال خيالف  ، وجيوز نسخ القرآن واملتواتر واآلحادي كل مبثله اتفاقا       ): مسألة: (٢/٤٣٦يف الغاية وشرحها     )٦(

واخلـرب  ، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن كآييت العدتني؛ أو من مينعه يف القرآن،  مطلقافيه إال من مينع النسخ    
واخلـرب  ، ونسخ الكـالم يف الصـالة  ، وقد مثله القرشي بنسخ املتعة   ، ومثاله عزيز ، املتواتر باخلرب املتواتر  

كنت (فادة إل) كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها(حديث الصحيحني : اآلحادي باخلرب اآلحادي حنو
. ومن مس الفرج  ، ونسخ الوضوء مما مسته النار    ، وكنسخ نكاح املتعة    ، أن النهي كان من السنة    ) يتكم
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وعلى القول بأا شكر كما هو املعتمد       ، هذا بناء على أن الشرائع مصاحل للعباد وألطاف       ) *. (وهو كثري 
 .٣١٢ح حابس ص.  مانعألن هللا سبحانه أن يستأدي شكره مبا شاء من الشرائع وال: يقال

 . أساس. من حنو رد الوديعة وقضاء الدين وترك الظلم وحنو ذلك )١(
 . وعند أئمتنا أا كفر بنعمة املنعم، على كالم املعتزلة  )٢(
 . القضية شرطية وهي ال تدل على الوقوع: يقال )٣(
وقوع دون اجلواز كما هـو رأي أيب        الراوي عنه الباطنية أقماهم اهللا تعاىل فإن صحت فلعل خالفه يف ال            )٤(

 .مسلم بن حبر األصفهاين
وهذه الرواية إن صحت تدل علـى أن  ، مث تناسلوا بعد ذلك ال عن نكاح األخوات   ، من حوراء أخرى     )٥(

الرواية إن صحت إمنا تـدل علـى   . ٤٢٩منهاج ص. لكنها إخل، جعفرا كان ممن مينع النسخ يف الشرائع   
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إذ ال منافاة   ؛  يف هذا احلكم خبصوصه فمن أين أخذ منعه للنسخ يف الشرائع            كان ممن مينع النسخ    uأنه
 .بني القول جبواز النسخ يف بعض األحكام وعدمه يف بعض كما ال خيفى؟ إفادة سيدي هاشم

كيف يتصور من مسلم إنكار النسخ وهو من : فإن قيل:  ما لفظه١١٢-١١١قال صاحب القسطاس ص   )١(
، وت نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة باألدلة القاطعة على حقية شـريعتنا           ضروريات الدين ضرورة ثب   

وإمنا ينازع ، هو ال ينكر عدم بقاء األحكام     : قلنا. ونسخ بعض أحكام شريعتنا باألدلة القاطعة من شريعتنا       
، تنا شريع وكذا يف أحكام  ، يف االرتفاع واالنقطاع فزعم أن حقية تلك األحكام كانت مقيدة بظهور شريعتنا           

، ̂ n<Î) È≅øŠ©9$#’&: فكما أن قوله، ]١٨٧: البقرة[ ^ È≅øŠ©9$# (θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î#)&: وجيري احلال يف ذلك كاحلال يف حنو
 . لفظيااعالرتكذلك احلكم فيما يعد ناسخا فريجع ، غري ناسخ لوجوب صوم النهار بل هو غاية له

 èπu‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$Î#ô_$$sù&:  إنه احلد الذي يف النور وهي قوله تعاىل:وقيل. ألن يعففن؛ السبيل النكاح: قيل )٢(
¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ sπs�($ÏΒ ;οt$ù#y_ ( ^]ملا نزلت قال النيب      ]٢: النور #) :    البكر : خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال

؟ واختلفوا مب نسخ  ،  مث إن احلبس نسخ    ).والثيب بالثيب جلد مائة والرجم    ، بالبكر جلد مائة وتغريب عام    
 وأخيه uوهذا قول الشافعي وهو حمكي عن اهلادي ، ألن الكتاب إمنا ينسخ بالكتاب  ؛ بآية النور : فقيل

إن الكتاب ينسخ بالسنة إذا     : وقال شيوخ املتكلمني وأبو طالب واملنصور باهللا      . uعبداهللا بن احلسني    
 .٢٠١مثرات مع اختصار ص. كانت متواترة

yès9 ©!$# ß≅¨& : قوله تعاىل ) *(هذا املثال رد اإلشعار      )٣( Ï̂‰øtä† y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ #\�øΒr&  ^]أي يقلب قلبه مـن    ] ١: الطالق
 .٤/٥٥٥كشاف . اخل. ومن عزمية الطالق إىل الندم فرياجعها، بغضها إىل حمبتها
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)و ()ِخسدِ نأِْبيِبالت دا قُي٢( م( (
)٣(







-


)٤(
)و () ٍلدِر بِإِلى غَي (

)٥(
                                                                                       

 .خ واملنسوخ فحينئذ ال يحمل على اجلهليكفي اإلشعار اجلملي وهو العلم بأن يف شريعتنا الناس: أو يقال )١(
التأبيد معناه أنه دائم والنسخ ينايف الدوام ويقطعه فكـان          : قالوا. ٢١٨فصول ص . خالفا لبعض الفقهاء   )٢(

ال نسلم التناقض فإن إجياب الدوام إمنا يناقضه عدم إجياب الدوام ال            : قلنا. متناقضا فلم جيز على اهللا تعاىل     
 .١١٣قسطاس ص. عدم دوام اإلجياب

 .]٣٠: احلجر[ ^ (ŠÎ=ö/Î§{ (y‰yf|¡sù èπs3Í×̄≈n=yϑø9$# öΝßγ�=à2 tβθãèuΗødr& ∩⊂⊃∪ HωÎ&: حنو )٣(
وإن قيد الوجوب بالتأبيد وكان القيد نصا مل    ، احلاصل أنه إن قيد الفعل بالتأبيد جاز نسخ الفعل املقيد به             )٤(

 .وإن مل يكن القيد نصا جاز نسخه، جيز نسخه
 .واهللا أعلم، أن الشافعي إمنا مينع الوقوع ال اجلواز] ٩١انظر جمموع املتون ص[ذي يف اجلمع ال )٥(
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ال ] ١٠٦: البقرة[̂  tΒ ô‡|¡ΨtΡ ôÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $yγÅ¡ΨçΡ ÏNù'tΡ 9�ö�sƒ¿2 !$pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$yγÎ=÷WÏΒ$&: وأما ما احتج به املخالف من قوله تعاىل )١(
ألنه مؤول بأن املراد نأت خبري منها يف ؛ ال يف بدل فإنه ال يصلح حجة للخصميتصور كونه خريا أو مثال إ 

سلمنا أن . واخلالف إمنا هو يف احلكم وال داللة عليه يف اآلية، الفصاحة والبالغة ال حبكم خري من حكمها
وم على سلمنا بقاء العم. فلعله خصص مبا نسخ إىل غري بدل ، املراد نأت حبكم لكنه عام يقبل التخصيص        

قسـطاس باختصـار    . ظاهره فلعل النسخ إىل غري بدل خري للمكلف ملصلحة علمها اهللا وال نعلمهـا             
 &ÏNù'tΡ 9�ö�sƒ¿2 !$pκ÷]ÏiΒ ÷ρr&: لقوله تعـاىل  ؛ البد من بدل  : وقال بعضهم :  ما لفظه  ٣٣ويف الثمرات ص  . ١١٤ص

!$yγÎ=÷WÏΒ 3̂ ] جوز أن يثبت حكما ما يف موضـع  في؛ وخ أجيب بأنه تعاىل مل يقل يف موضع املنس    ]١٠٦: البقـرة
 .وبأن الترك والتخفيف قد يكون خريا يف املصلحة، آخر

 .٢٢٩/ ١الزخمشري يف الكشاف  )٢(
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)و()ِةالَوالت()احلُكِْمو (
)  اعِميج ()٢(

)٣(
                                                                                       

، ويلزم املخالف يف ابتداء التكليف؛ ألن الناس يف سعة اإلباحة         . ألنه تعاىل علم أن السقم والضعف أصلح       )١(
 .أصفهاين. حةفنقلهم إىل التكاليف الشاقة أبعد عن املصل

)١٠٧٥/ ٢ )٢. 
قلت وهذه الرواية اليت حكيناها عن عمـر   :  ما لفظه  ٤٣٨ يف املعيار واملنهاج ص    uقال اإلمام املهدي     )٣(

إذ مل نقطع   ؛ ومن نسخهما مجيعا  ، وعائشة إمنا جئنا ا أمثلة فقط ملا ذكرنا من نسخ التالوة دون احلكم              
ألن نقل هذه ؛ كمنا بصحتها كنا قد أثبتنا بعض القرآن آحادياوألنا لو ح؛ وهلذا خالفنا حكمها ؛ بصحتها

وال يؤدي جتويز ذلك إىل ، ال مانع من كوا كانت قرآنا قبل نسخ تالوا     : وحيتمل أن يقال  ، ليس مبتواتر 
= 
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)٤٠٠( 

)١()و () ِـرونَ اآلخا دِدِهمأَح (







)٢(


&$ ·è≈ tG̈Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9$# u�ö� xî 8l#t�÷z Î) ^]٢٤٠: البقرة[ &tÏ%©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø—r& z óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& #Z�ô³ tãuρ  ^]ــرة ]٢٣٤: البق
 :&#sŒÎ*sù y‡ n=|¡Σ$# ã�åκô− F{ $# ãΠã�çtø:$# (#θ è=çGø% $$ sù tÏ.Î�ô³ ßϑø9$#^ ] ٥: التوبـة[


                                                                                       

لكن يف ذلك بعد من جهة لفظها فإا ختـالف لفـظ         ، وبعد نسخ تالوا ال حيكم بأا قرآن      ، أمر ممتنع 
كان فيما أنزل أراد    : وحيتمل أن قول عمر   ، واألقرب أا ليست من القرآن    ، البالغة والفصاحة القرآن يف   

 ١/٣٨٧وقد ذكر ذلك أبو احلسني يف املعتمد        ،  من الشريعة ال آية من القرآن      #فيما أنزل على حممد     
. لشيخة اخل الشيخ وا : لوال أن يقال زاد عمر يف املصحف ألثبت يف حاشيته         : لكنه روي عن عمر أنه قال     

  السـنة من عنده وحيتمل أنه، وكالمه حيتمل أنه عنده من القرآن لوال خاف أن تلحقه التهمة ألثبته فيه      : قلت
 .وأراد إثباته يف حاشية املصحف ليحفظ لوال خاف أن يتوهم فيه أنه جعله من القرآن فيزاد فيه ما ليس منه

 .محكموأما منطوقه ف، واملنسوخ ليس إال مفهوم العدد  )١(
وما تدل عليه   ، فإن جواز تالوة اآلية حكم من أحكامها      ؛ لنا أنا نقطع باجلواز   . وخالف بعضهم يف اجلواز    )٢(

فإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ أحدمها كسائر األحكام ، من األحكام حكم آخر وال تالزم بينهما  
. وأنه دليل اجلـواز   ، ا الوقوع كما مر   ولنا أيض . وقد تكون كذلك  ، إذ املعترب املصلحة كما سبق    ؛ املتباينة

 .١١٨قسطاس ص
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)٤٠١( 

)١( )٢(



)و () ِافَقَـةِم املُووفْهم( 

) ِِلهأَص عم (


)و ()أصِله ()هوند (
)كَذَاو()كْسالع (

)  كُني ِإنْ لَم ()ىوفَح(
)٣(

                                                                                       

] ١٠٥: املائدة [^ &pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ø‹n=tæ öΝä3|¡àÿΡr$&: ومن املنسوخ ا  : قيل، نسخت نيفا وثالمثائة آية   : قيل )١(
&¤Αuθs?uρ öΝßγ÷Ζtã 4®Lym &Ïm ^]١٧٨: الصافات [&óÚÌ�ôãr'sù öΝåκ÷]tã ^ ] ٦٣ :النسـاء [:&öΝèδö‘x‹sù ’Îû óΟÎγÏ?t�÷Ηwð 4®Lym AÏm  ^
 .القسطاس يف ومثله، السيد داود. وحنو ذلك ،]١٢٦: النحل [̂ βÎ)uρ óΟçGö6s%%tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ ΟçFö6Ï%θãã÷&] ٥٤: املؤمنون[

] ٣٦: التوبة[^ −nο£‰Ïã Í‘θåκ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $oΨøO$# u�|³tã #\�öκy (βÎ¨&:  عند قوله تعاىل يف سورة التوبة٣٧٧ يف الثمرات ص )٢(
أراد تعاىل حترمي : وقيل، وأفادت االية أن األشهر احلرم هلن اختصاص من بني سائر الشهور        : اآلية ما لفظه  
 ^.θè=ÏG≈s%uρ šÅ2Î�ô³ßϑø9$# Zπ©ù!%x#)&: إن ذلك قد نسخ بقوله تعاىل يف هذه اآلية: لكن قال األكثر، القتال فيهن

 قاتل هـوازن يف     uوروي أنه   ، وهذا مروي عن عبادة وعطاء اخلراساين والزهري وسفيان         ] ٣٦: توبةال[
وعن عطاء ابن أيب ربـاح أن ذلـك غـري           . وهذا قول األكثر وصححه احلاكم    ، شوال وبعض القعدة    

عن . خرواختلفوا يف تعيينها فقيل من عشر ذي احلجة إىل عشر ربيع اآل           ) *. (واهللا سبحانه أعلم  . منسوخ
من عشر ذي القعدة إىل عشر من ربيع      : وقيل، ألن ابتداءها يف األشهر احلرم      ؛ ومسيت حرما : احلسن قال 

أراد انسالخ احملرم فإذا انسلخ جاز قتل       : وقيل. األول وكانوا حجوا يف تلك السنة يف ذي القعدة للنسيء         
 .٣٦٨مثرات ص. عن األصم. من ال عهد له

أال ترى أنه قد خيالف حكـم       ،  مفهوم املوافقة باملساواة وال سيما يف املثال املذكور        ال عربة يف  : وقد يقال  )٣(
  علـى فإن العسكر متألف من األفراد وهو يغلب ويفتح البالد دون كل شـخص     ، اجلملة حكم اآلحاد  
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)٤٠٢( 



)و()سن وزجكَاِنالَ يلَ ِإميِء قَبالش ِلِهخفَع  (








)١ ()٢()٣(

                                                                                       

إذا بلغ عسكر املؤمنني اثين عشر ألفا مل جيز توليهم وإن كثر عـدد الكفـار                : وهلذا قالوا ؛ االنفراد
yγ•ƒ$&: ويؤيد هذا قولـه تعـاىل    ، ولو اعترب بذلك ملا كان األمر كذلك      ، زاد على مثليهم  و r' ¯≈tƒ zƒ Ï%©! $# 

(#þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ÞΟçGŠ É)s9 t Ï%©! $# (#ρ ã�xÿx. $Zÿômy— Ÿξ sù ãΝ èδθ —9uθ è? u‘$t/ ÷Š F{ فإن فيه اشتراط أن تكون كال ] ١٥: األنفال[ ^ #$
فعلى هذا يكون التفصيل هـو  ؛  للذين آمنوا ال لكل فرد منهم واخلطاب، أي كثريين ؛ الفئتني زحفا 

. وامتناع نسخ الفحوى دون األصل كما ذكره ابـن احلاجـب  ، جواز نسخ األصل دون الفحوى  
 .١١٨قسطاس ص

يعين لو صح : ٢/٤١٤قال يف الشرح . وميتنع النسخ قبل اإلمكان للزوم البداء أو العبث: ٢/٤١٤يف الغاية  )١(
إن كان ذلك ألنه    أو أمرا بنفس ما ى عنه ف      ، ل إمكان فعله لكان يا عن نفس ما أمر به         نسخ الشيء قب  
،  كان عبثا وجتهيال - كان بداء وإن كان ألنه مل يظهر له شيء من ذلك -ح أو احلسن ظهر من بعد القب

 .والكل على اهللا حمال
 .شامي.  بأنه ال مصلحة فيهواملعروف يف تفسري العبث أن يأمر بشيء أو ينهى عنه مع علمه )٢(
ال : صلوا عند غروب الشمس ركعتني بطهارة مث قال عند الظهر: بيان ذلك أنه لو قال لنا يف صبيحة يومنا   )٣(

تصلوا عند غروب الشمس لتناول األمر والنهي فعال واحدا على وجه واحد يف وقت واحد وصدرا مـن   
وإما على القصد إىل األمر بـالقبيح أو   ، ى البداء   إما عل : ويف ذلك دليل  ؛ مكلف واحد إىل مكلف واحد    

ح السـيد داود    . إخل. ح أو احلسـن   يتبني له ما مل يكن عرفه من القب       وعبثا حيث مل    ، النهي عن احلسن  
  .وله وجه يظهر بالتأمل، وعبثا كذا خبط املؤلف : قوله. ١١٣ص
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فيصري مطيعا عاصيا بالعزم علـى الفعـل   إن ذلك مشتمل على فائدة التكليف اليت هي االبتالء      :  ال يقال  )١(
والترك وبالبشرى وبالكراهة له فيكون أسبق اخلطابني موجها إىل العزم واآلخر إىل الفعل فلم يتـواردا يف        

فإذا مل ، إن وجوب العزم فرع على وجوب املعزوم عليه        : ألنا نقول ؛ حمل واحد فال يؤدي إىل ما ذكرمت        
إذ مل يوضع له   ؛ سلمنا فالتعبري بالفعل عن العزم إلغاز وتعمية      .  يعصي به  فال يطيع وال  ؛ جيب مل جيب العزم   
 .١٢٠قسطاس ص. إمنا يتناول األمر اعتقاد وجوبه: وكذلك نقول حيث قيل، وال هو يفهم منه 

ألن : لعل الشارح أراد بقولـه    . واهللا أعلم ، أما البداء فال مدخل له هنا     ، فهو تكليف ما ال يطاق    : صوابه )٢(
 أن -وإن كان قد كلف إخل : وبقوله،  أن حتصيل النسخ قبل دخول الوقت-ف مع عدم التمكن منه املكل

 .وليتأمل، حتصيل النسخ بعد دخول الوقت قبل أن ميضي ما يتسع للفعل فيستقيم كالمه
قن األمر مل جيز لـه    ولو مل يتي  ؛ وبدليل إقدامه عليه  ، ]١٠٢: الصـافات  [^ ?ö≅yèøù$# $tΒ ã�tΒ÷σè&: بدليل قول إمساعيل   )٣(

 .٤٤٢منهاج . ٢/٤١٥اإلقدام عليه وال ترويع الولد ح غ 
 حتـت  ٣٠١-٣٠٠ص[يعين فلم يؤمر إال مبقدمات الذبح وقد فعل قال النجري يف شرح اخلمسمائة آية       )٤(

 (�χÎ&:  تعاىلولقوله ، ^ ?ö≅yèøù$# $tΒ ã�tΒ÷σè&: ولقوله؛ وهذا بعيد وإال ملا كان للفداء فائدة]: الطبع مبركز بدر
#x‹≈yδ uθçλm; (#àσ̄≈n=t7ø9$# ßÎ7ßϑø9$#^ ]وإمنا يكون كذلك إذا أمر بالذبح ال مبقدماته]١٠٦: الصافات . 
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&ö�ÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2” t�s?  ^]١٠٢: الصافات[

)١(


)٢()٣(
                                                                                       

يقتضى أما تراخيا حىت وطنا أنفسهما علـى الصـرب   ] ١٠٣: الصافات [^&ϑn=sù $yϑn=ó™r£$! &:  وكذلك قوله تعاىل  )١(
وأجـابوا  . إذ ال يكون بداء لتغاير وقيت الناسخ واملنسوخ؛  جائزونسخ الشيء بعد إمكان فعله  ، واالمتثال

أي واملانع ؛ ألن الوجوب باق عليه وهو املانع من النسخ؛ بأن هذا التوسيع ال مينع تعلق الوجوب باملستقبل
، إذ مل مينعوا من نسخ الشيء إال قبل حضور وقته الذي جيب فيه   ؛ من النسخ تأخر وقت وجوب املنسوخ     

فالوجه الذي منعتم ألجله النسخ باق مع التوسع وهو تـأخر           ، ع ال مينع تعلق الوجوب باملستقبل     والتوسي
ألنا ال مننع من النسـخ  ؛ ال نسلم أن ذلك هو املانع: قلنا. وقت وجوب املنسوخ عن وقت ورود الناسخ      

ـ  ؛ قبل الفعل ألجل تأخر الفعل بل حيث ال يتمكن املكلف من فعل املنسوخ حىت نسخ               ع عـدم   ألنه م
 .منهاج. وإن كان قد كلف به ومل يتمكن منه حىت نسخ فهو بداء، التمكن منه غري مكلف به فال نسخ

 ومن شبه من أجاز النسخ قبل اإلمكان حديث املعراج فإنه يدل على نسخ الزائد علـى اخلمـس مـن             )٢(
،  مثل هذا األصل   أنه آحادي ال يثبت مبثله    : واجلواب]. ٢/٤١٦ح غ   [اخلمسني قبل التمكن من الفعل      

فيجب تأويله بأن املراد    ؛ مع أنه يستلزم النسخ قبل بلوغه املكلفني وعقد قلوم على االمتثال وال قائل به             
من فرض اخلمسني أن املفروض من الصلوات اخلمس ثوابه ثواب اخلمسني وبني ذلك باالقتصار علـى                

فإن املشهور أن ؛ ج متأخر عن شرع الصالةويتأيد هذا التأويل بأن حديث املعرا؛ مخس قبل وقت اإلمكان
: قوله يف احلاشية  . ٢/٤١٧ح غ   .  وأصحابه كانوا يصلون اخلمس قبل ذلك مبدة مديدة        #رسول اهللا   

ألن قصة الصالة ؛ أما الرد بكون اخلرب آحاديا ففيه ما فيه      ، واجلواب أنه آحادي ال يثبت مبثله مثل هذا إخل        
األوىل يف اجلواب أن النسخ لوجوب التلبيغ منه        : وقد يقال ، واتر  مذكورة يف مجيع طرق احلديث وهو مت      

uا أمرا : ولو قيل. فأمر ثانيا بتبليغ اخلمس ال غري،  فإنه أمر أوال بتبليغ اخلمسني مث نسخ إنه تعاىل أمره
: مشروطا بقبوله وعدم مراجعته فلم يربم األمر حينئذ ويكون ذلك من حنو جوابه عـن فريضـة احلـج           

األوىل أن املنسوخ   : وأما قوله يف احلاشية   . ولعله أصلح ، من خط الشامي  . مل يبعد ، )وين ما تركتكم  اترك(
فالوجه هو ما   ؛ هو تكليفه بالتبليغ إلينا فريد عليه ما يرد على املسألة فإنه نسخ قبل متكنه من التبليغ فتأمله                

 .ذكر من كالم الشامي واهللا أعلم
 وهذا بعيد وإال ،  وقع الذبح إال أنه كلما انقطع شيء وصله اهللا تعاىل والتحم  وتأول بعضهم اآلية بأنه قد)٣(

 .٣٠٠ح مخسمائة آية للنجري ص. ملا كان للفداء فائدة
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)٤٠٥( 

) بادِة نسخ لَها  والزيادةُ علَى العِ  (
)    ع دِز املَِزيجي ا ِإنْ لَمِنهوِه ِبدلَي (










)١(



)٢(




)٣(
                                                                                       

قد نص أكثر أصحابنا على أنه ال نسخ يف زيادة العشرين والتغريـب يف حـد            : ٢/٤٥٧يف شرح الغاية     )١(
وأما إذا أثبتناه كان املنع من الزيادة مستفادا من مجلة ، لعدد وهو مبين على بطالن مفهوم ا، القاذف والبكر

 .فإذا ثبتت الزيادة بطريق شرعي متراخ كان نسخا، الشرع
 . التغريب وعدم ثبوتوهو عدم ثبوت زيادة على الثمانني )٢(
 ال يكون نسـخا  اتفق الكل على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة على العبادة املزيد عليها أنه         ): مسألة( )٣(

حلكم املزيد عليه إال ما حيكى عن بعض العراقيني من احلنفية أن زيادة صالة سادسة على الصلوات اخلمس 
: ألا خترج الوسطى عن كوا وسطى فيبطل وجوب احملافظة عليها الثابت بقوله تعـاىل             ؛ تكون نسخا 
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)٤٠٦( 




)١(





)٢(
) نسخ ِللْساِقِط()٣()والنقْص ِمنها(

)٤()فَاقًاالَ. اتو ()  ِعِميِللْج () ِارتلَى املُخ؛ ))٥(ع



) ِصالَ يـاعِ وماإلج خسن ٦(ح( (

                                                                                       

&(#θÝàÏÿ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$# Íο4θn=¢Á9$#uρ 4‘sÜó™âθø9$# ^ ]ا ليست نسخا. ]٢٣٨: البقرةألن الزيادة إمنا ؛ واجلمهور على أ
يعين أنه ال يبطل    ؛ وإبطال وصف الوسطى ال يبطلها أي الصالة املوصوفة بالوسطى        ؛ تبطل كوا وسطى  

 .٢/٤٥٦ح غ . حكمها الشرعي الذي هو الوجوب وإمنا يبطل وصفها بالوسطى وليس حكما شرعيا
وليس العلة يف وجوب احملافظـة   ،  إمنا يبطل بزيادة السادسة كوا وسطى كما ذكر        : ولو قيل يف اجلواب    )١(

عليها هو جمرد ذلك بل العلة أفضليتها حيث أريد ا املتوسطة من اخلمس وهي معلومة عند اهللا تعاىل ويف          
 .شامي. راأعين أن الزيادة ال تبطل كوا خيا، وإن أريد بالوسطى اخليار فاألمر واضح فتأمل. التبليغ

 .١٢١قسطاس ص. واملتفرع على الشرعي شرعي، ألنه فرع على إجياا خمريا فيها )٢(
 . أو شرطا هلا كالوضوء، جزءا منها كركعة )٣(
 .كستر العورة وطهارة الثوب )٤(
إن نقصت العبادة ركنا أو شرطا متصال فنسخ للجميـع          : أبو طالب والقاضي  . بل نسخ للجميع  : الغزايل )٥(

 .٤٥٠معيار معىن ص. وإن نقصت شرطا منفصال كالوضوء فليس بنسخ،  من أربعكركعة
 وحكى السيد إبراهيم يف فصوله . وحكى القرشي يف عقده االتفاق على ذلك.  أي ال يكون منسوخا)٦(
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)٤٠٧( 




)١(
)٢(

)٣(
)و ()َال(

) ِإجماعا()٤()الِقياِس(



                                                                                       

ح . ويف حكايته عن أيب عبداهللا البصري نظر      .  اخلالف فيه عن أيب احلسني وأيب عبداهللا البصري        ٣٧٢ص
 .٢/٤٤١غ 

.  واإلمجاع ال ينعقد على خالف النص القاطع# إذ النص متقدم على اإلمجاع لكونه ال ينعقد يف حياته )١(
 .٤٤١/ ٢ح غ 

: وأما إذا كان ظنيا فاحلجة الشاملة له وللقطعي قولـه ، هذا إذا كان اإلمجاع املفروض نسخه قطعيا      )٢(
 إال بعده عليـه أفضـل الصـالة          واإلمجاع ال ينعقد   #والرتفاع النسخ بارتفاع الوحي مبوته      

ومع قوله أو تقريره احلجة يف قولـه أو تقريـره ال يف            ، ألن قوهلم يف زمانه من دونه الغ      ؛ والسالم
؛ وال بإمجـاع  ، فإذا انعقد اإلمجاع بعده مل ميكن نسخه بكتاب وال سنة لعدمهما بعد وفاته            ، قوهلم

، ه على اإلمجاع املفروض كونه منسـوخا      أو عن دليل فيلزم تقدم    ، ألنه إن كان ال عن دليل فخطأ      
مع أن التعبد به مقـارن للتعبـد        ، والقياس شرطه عدم خمالفة اإلمجاع    ، والناسخ ال يتقدم املنسوخ   

 .٢/٤٤٢ح غ . بأصله فيلزم تقدمه على اإلمجاع وهو باطل
 .٢/٤٤٢ ح غ معىن .لإلمجاع على تقدمي القاطع على املظنون؛ ألنه ظين والظين ال يقابل اإلمجاع القطعي  )٣(
 وحجتنا على عدم صحة نسخه أن صحته مشروطة بأن ال يعارضه قياس أقوى منه أو مساو فبطل كونه                   )٤(

ألنه إذا ثبت أال معارض ال أقوى وال مساويا فكيف يصح نسخه؟ فيبطل ما              ؛ منسوخا من مجيع الوجوه   
 .١١٨السيد داود ص. زعمه املخالف
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)٤٠٨( 

)النسخ ِبِهما()والَ(
)لَىع ()اِرت١(املُخ( .(األول

#
والثاين





)٢(

: ولاألوأما القياس   
)٣(

والثاين


 
                                                                                       

مل أجزمت التخصيص باإلمجاع ومنعتم : وهو أن يقال، ويف هذا سؤال:  بن خليفة قال الفقيه عبداهللا بن حممد)١(
وكذلك ال هداية هلم    : قيل، فلذلك مل جيز النسخ   ؛ ألنه ال هداية للمكلفني إىل ذلك     : النسخ به؟ فإن قالوا   

 ،إنا جنعل مستندهم إىل شيء عرفوه يف التخصيص من خرب أو غـريه         : فإن قالوا . إىل ذلك يف التخصيص   
ح . فكذلك جيعل إمجاعهم مستندا إىل شيء عرفوه يف النسخ فال فرق بني النسـخ والتخصـيص               : قيل

 .والفرق بني النسخ باإلمجاع والتخصيص به ال يرجع إىل أمر معنوي: ٢/١٥٠قال العضد . فصول
ين من الكتـاب  الثابت بالظين قبل انعقاد اإلمجاع إذا ارتفع به صار نسخا كارتفاع الثابت بالظ            : فإن قيل  )٢(

وعلى ، انعقاد اإلمجاع على خالفه يدل على بطالن الظين من أصله: قلنا، والسنة بالنص القطعي املخالف  
خبالف رفع الثابت بالظين من الكتاب والسنة بالنص القطعي فإن العامـل            ، خطأ العامل به قبل اإلمجاع    

 .٢/٤٤٤ح غ . بالظين قبل نسخه بالقطعي مصيب
 .ال النص االصطالحي، نص هنا خالف االستنباطواملراد بال )٣(
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)٤٠٩( 

) )١(متواِتٍر ِبآحاِدي () والَ(
)٢(

                                                                                       

وهو أن التوجه إىل ، نسخ املتواتر باآلحاد قد وقع: قالوا]. ١١٩للسيد داود ص[ح معيار . خالفا للظاهرية )١(
أال إن القبلة : يقول#وهو أن أهل مسجد قبا ملا مسعوا مناديه  ، بيت املقدس كان متواترا ونسخ باآلحاد     

قلنا لعله حصل هلم القطع بـذلك اخلـرب   ، #وتوجهوا ومل ينكر عليهم الرسول  قد حولت فاستداروا    
 حبضـرته علـى   #ألن نداء منادي الرسول ؛ فقد يفيد خرب الواحد العلم حينئذ   ؛ النضمام القرائن إليه  

ع لنا لئال يلزم ترك القاط؛ وجيب املصري إىل ما قلنا، رؤوس األشهاد يف مثل هذه العظيمة قرينة صادقة عادة        
فـإن  ؛  للعلم- مع انضمام القرائن إليه -وقد مينع إفادة اخلرب اآلحادي  . إنه ال يصح  : وقد قلنا ، باملظنون  

إذ مل ميض قبل فعلهم وقت ميكنهم فيه فهم ما كان مـن             ؛ وإن سلم فذلك احتمال بعيد    . املسألة خالفية 
وأيضا فقـد عرفـت أن      ، اإلنكارفإنه ال حيصل ما ذكرمت إال بعد علم عدم          ، إنكار على املنادي وعدمه   

وأنه لو اعتد مبثل هذا االحتمال النسحب على كثري من األحكام أذيال      ، االحتمال البعيد ال يدفع الظهور    
. فإن املتروك هو االستمرار وليس بقطعـي فـافهم        ؛ وال يسلم أنه يلزم ترك القاطع باملظنون      ، االختالل

 .١٢٧قسطاس ص
وكون أحـدمها يف  . واجلامع كوما خمصصني  ، لقطعي باآلحاد جاز نسخه   إذا جاز ختصيص ا   : وقد يقال  )٢(

ال وصية لوارث إن    (حديث  . ١٢٧قسطاس ص . إذ ال أثر له   ؛ األعيان واآلخر يف األزمان ال يصلح فارقا      
اجلمهور على أنه ظين لكن جيوز النسخ به عند البعض إذا كان مشهورا أو ). اهللا أعطى كل ذي حق حقه   

 فإنه يقوى الظن بصحته حىت يشتبه بالعلم وليس من باب نسخ املقطـوع بـاملظنون أو                 متلقى بالقبول 
ألن جتويز النسخ جائز فال جيامعه ؛ إمنا هو حكم ثبوت الكتاب يف اجلملة ال يف خصوص األزمنة، املقطوع

الحتمال ؛ ظين الداللة على كل فرد خبصوصه، كما أن العام قطعي الداللة على أصل املعىن       ، القطع بالبقاء 
ألن املنسوخ  ؛ فإذا جاز ختصيص الكتاب بالسنة املظنونة جاز نسخه ا كذلك بل هذا أوىل            ، التخصيص

 ٣٩٥وملا عند أئمتنا والبخاري رقم ؛ وداللته أقوى من داللة املطلق الصادق بفرد  ، غالبه مطلق يف األزمان   
 قد  #إن رسول اهللا    : اءهم آت فقال  بينا الناس بقبا يف صالة الفجر إذ ج       : من حديث عبداهللا بن عمر    

. فاستداروا إىل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل الشام، أنزل عليه قرآن
وحديث صالة العصر عند أئمتنـا علـيهم السـالم        . وحديث أهل قبا عند أئمتنا واجلماعة إال أبا داود        

عتمادهم على خرب الواحد يف نسخ التوجه إىل بيت املقدس وهو  ا#فلما مل ينكر النيب ، والترمذي أيضا
. #وإال ألنكـر  ؛ وإن تضمن رفعا ملا علم ثبوته؛  علم أنه جيب العمل به وأنه مسلك شرعي       -معلوم  

انتهى املراد نقله من املواهب املقدسية شرح املنظومة البوسية للقاضي العالمة اتهد احملقق احلسني بـن                
 .احلفيظ بن عبداهللا املهال رمحه اهللالناصر بن عبد
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)٤١٠( 











)وطَِريقُنا ِإلَى الِعلْم ِبالنسخِ   (




ِبـي  ِمن الن()ِإما النص) القسم األول أما  
)  أَو ِمن أَهِل اإلجماعِ    #

#
) احِريص(

)  ٍحِريص رغَي أَو (#
()١(

)٢(&z≈ t↔ø9$# y# ¤ÿyz ª!$# öΝ ä3Ψ tã ^  
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 .٣٧٦/ ١احلاكم  )١(
 .١٥١٠والترمذي رقم . ١٥٧١وابن ماجة . ٨/٣١١ النسائي )٢(
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)٤١١( 

z ÏiΒ šÏ%©!$# (#ρ ã�xÿx.^ ]٦٥: األنفال[
)١(

) وِإما أَمارةٌ (والقسم الثاين 
 ن ِمِنيربارِض اخلَعتكَ() يةٌقَِو(
) ِبنقٍْل( ) ِرخأَت املُِةفَِرع مع م ٍهج و لِّكُ


)٢(





)أَو()ٍةٍة قَِوينقَِري (

)اٍةزكَغ()أَو (
)الٍَةح (


)    ْوِن فَقَطِفي املَظْن لُ ِبذَِلكمع٣(فَي( (

                                                                                       

 ، وهذان الطريقان يؤخذ ما يف نسخ القطعي والظين اتفاقا: uقال : ١٢٩ قال صاحب القسطاس ص)١(
 .ولعله أراد ذلك، وقد مينع ذلك االتفاق إال حيث املنت قطعي

 .وقول الصحايب إمنا هو مبني للمتقدم من املتأخر فهو تابع لثبوته. يعين أنه قد ثبت النسخ بالدليل القاطع)٢(
؛ وفيه أن متواتر السند قد أسقط القطع ببقاء حكمه معارضةُ القطعي          . uكذا ذهب إليه اإلمام املهدي       )٣(

، فبيان اآلحاد معين للناسخ املعلوم إمجـاالً      ، للقطع بأن أحد املتواترين املتعارضني ناسخ واآلخر منسوخ       
 كما ذكره أصحابنا يف حديث ؛ وحنو أن تقوم قرينة تعين الناسخ واملنسوخ ظنا، والقطع رافعه قطع مثله
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)٤١٢( 


)اِرتلَى املُخ؛ )ع






فمنها، وأما الطرق الفاسدة  


أما األول   


وأما الثاين 
ومنها

ومنها :
)١(

                                                                                       

فلوال أنه كان بلغهم    ، به يتعني كونه املنسوخ بقرينة السؤال عنه يف حديث طَلْقٍ         ؛ الوضوء ِمن مس الذكر   
 السؤال عن سائر األعضاء هل يف مسها أو مرتلـة  سؤاهلم من دونه لترتل؛ ء منه ملا سألوا عنهث الوضو حدي

وأصحاب السنن ] ١٦٢٩٥رقم [وحديث طلق رواه أمحد . وذلك مما ال معىن له    ؟ مس شيء منها وضوء   
، ٨٥والترمـذي   ، ١٨٣وأبو داود رقم    ، ١/١٣٤والبيهقي  ، ٤٨٣وابن ماجة رقم    ، ١/١٠١النسائي  [

ومما يشيد كون .  وصححه مجع من احلفاظ١/١٤٩والدارقطين ] ٢/٣٢٣وابن حبان ، ٨/٣٩٩رباين والط
: قلت جلـابر ، مثل هذا السؤال قرينة للنسخ ما رواه البخاري يف اجلامع الصحيح عن سعيد ابن احلارث       

بل املائدة   على اخلفني أكان ق    #وكاختالف الصحابة يف مسح النيب      . ال: قال؟ آلوضوُء مما مسته النار   
 .٢/٤١٩ح غ . أم بعدها

 .١٣٠قسطاس . اللهم إال أن تنقطع صحبة األول قبل صحبة الثاين فَيرجع إىل ما عِلم تقَدم تأرخيه )١(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤١٣( 

)١(


)٢(


)٣(


                                                                                       

منها موافقته حلكم الرباءة األصلية فيدل على تأخره من حيث إنه لو تقدم مل يفد إال ما علم باألصل فَيعرى ) ١(
وأفاد هذا ، وإذ تأخر أفاد اآلِخر وهو املخالف حلكم الرباءة األصلية رفْع حكِْم األصل، ديدةعن الفائدة اجل

ألن العلم بكون ما علم باألصل ثابتا عند الشارع وحكما من ؛ وضعف هذا أيضا ظاهر. رفع حكم األول
 .١٣٠قسطاس ص.  فائدةٌ جديدةٌ-أحكامه 

وإال فـالترجيح بـني     ، ِرف الناسخ بطريق من الطرق املعتربة عِملَ به       إن ع : ٢/٤٢٢يف الغاية وشرحها     )٢(
والترجيح بأحد طرقه اآلتية يف بابه إن ، املتعارضني هو الواجب إن أمكن فيعمل بالراجح ويطرح املرجوح     

هما مث إن تعذر الترجيح الستوائهما يف مجيع الوجوه الظاهرة فإنه جيب الوقف عن العمل بأي، شاء اهللا تعاىل
 .وهذا قول أصحابنا واألكثر. ويرجع يف حكم احلادثة إىل غريمها من شرع أو عقل

 .شامي. ومع التخيري قد رفع ذلك احلكم، ألن احلكم الثابت هلما هو العمل بالناسخ واطراح املنسوخ )٣(
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)٤١٤( 




)االادِتهج (



)اغُ الفَِقيِه الوِتفْراسحِفي ت عسِعيركٍْم شِبح ِل ظَنِصي (

)١(
)٢(




)هالفَِقيو ()كَّنمتي ن٣(م(  ـنِة عِعيركَاِم الشاِط اَألحبِتناس ِمن 
وِإنمـا  (، )التفِْصيِليِة() أَِدلَِّتها

                                                                                       

. ن املزيد عليه  حبيث حيس من نفسه العجز ع     . ٢/٦٣٩شرح غاية   . معىن استفراغ الوسع بذل متام الطاقة      )١(
 .٢/٢٨٩عضد 

احلركـة والسـكون والوجـود    كحكم العقل باالستواء يف كل متماثلني واالختالف يف كل متضادين حنو    ) ٢(
 .والعدم

ا ميكنه استنباط ، ألن االجتهاد ملَكَةٌ للمجتهد؛ من يعرف بل اكتفى باإلمكان: من يتمكن ومل يقل: قال )٣(
إذ ما من أحد إال ؛  إنه يدخل يف هذا احلد كل مكلف جمتهدا كان أو مقلدا    :وقد يقال . املسائل عن أدلتها  

وكيـف ال ميكـن   ، فيستخرج املسألة الفقيه حينئذ عن دليلها الشـرعي  ، وميكنه بلوغ درجة االجتهاد 
وجياب ؟ واالجتهاد فرض كفاية على مجيع املكلفني والتكليف يقتضي التمكن وإال كان تكليفا مبا ال يطاق

؛ املراد باإلمكان اإلمكانُ القريب وهو الذي بغري واسطة يف حتصيل املراد اليت هي علـوم االجتـهاد       بأن  
 .إذ ال ميكنه ذلك إال بتلك الواسطة؛ فيخرج من احلد ما سوى اتهد
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)٤١٥( 

  ذَِلك ِمن كَّنمتي (


)َلصح نم ()ِهِه ِفيِإلَي اجتحا يم (
)١()  ِةِبيرلُوِم العع ِمن (


)٢()٣(

) ِـولاُألصو(
)٤(











)٥( 

                                                                                       

 .٢/٦٤٠ح غ . اتهد يف مسألة أو مسائل خمصوصة يكفيه معرفة ما يتعلق ا وال يضر جهل ما عداه )١(
 .ن يعرف معاين مفردات كالمهم وذلك باالطالع على ما نقله علماء اللغة كالصحاحبأ )٢(
 .بأن يعرف معاين مركبات كالمهم وذلك كمعرفة قواعد النحو والتصريف وحنوها )٣(
وإال ، ومن مل يعلمه فهو حاٍك فقـط      ، أصول الفقه عمدة الكل   : قال ابن أيب اخلري يف شرح خمتصر املنتهى        )٤(

 .فصول. ك وأهلكخلط وهل
 .٢/٦٤١ح غ . وإن كانت ممارسته يف زماننا طريقًا إىل حتصيله )٥(
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)٤١٦( 

نعم



) والِكتاِب(

)١(
)٢(





#)والسنِة(
)٣(

                                                                                       

وال . حاشية فصـول . ألنه ال تعلق له ا؛ وأما معرفة القَصص واألمثال واملواعظ فال تشترط يف االجتهاد         )١(
عله احلاكم أبـو    يشترط معرفة ما يستنبط من األحكام الشرعية من غري اخلمس املائة آية املذكورة كما ف              

 .٣٢٦حابس ص. سعيد وغريه
. ٣٢٥ح حـابس ص   . الكالم املرتبط بعضه ببعض وإن كان أكثر من آية اصطالحية         : واملراد باآلية هنا   )٢(

 .أو أقل: قلت
إن : قلنا. إن الذي حيفظ أي ذلك ال يأمن أن يكون يف غريه خمصص أو مقيد أو مبني أو ناسخ                 : فإن قيل  )٣(

وخربه بأن ما مجعه يف كتـاب       ، لك قد أفرغ جهده يف مجيع األخبار املتضمنة لألحكام        الذي مجع أي ذ   
وأيضـا  ، إذ يفيد الظن فيصح العمل به؛ صحيح غري معارض مبا ذكر مقبول كما يقبل خربه يف األحكام         

، لَّتولو قَ. فخرب معاذ يقتضي أيسر من ذلك وهو أن اإلنسان ال يلزمه طلب غِري ما قد حفظه من األخبار
 حني وجه معاذا إىل اليمن #ألن الرسول ؛ وعِلم أن ثَم سواها ما مل يعلَم أي الوجوه اليت تقدم ذكرها      

؟ فإن مل جتد  : قال، # فبسنة رسول اهللا    : قال؟ فإن مل جتد  : قال، بكتاب اهللا   : قال؟ قال له مب حتكم     
اليمن مع علمنا أن معاذا نفذ إىل       . #هللا  فقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول ا       ، أجتهد رأيي   : قال

 مما #مع أن معاذا مل يكن حافظا جلميع ما صدر عن الرسول ،  شيئا فشيئايرتلولَما ينقطع الوحي بل     
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤١٧( 






) ِاعماِئِل اإلجسمو(




)١(
 وقد اشترطمنها)٢(




ومنها)٣(
                                                                                       

فدل ؛ والقياس ال يصح إال مع فقد النص      ، يتعلق باألحكام فساغ له االجتهاد بالقياس على ما قد حفظه         
 .ح حيىي محيد على مقدمة األزهار. إذ هو مما تلقي بالقبول؛ معاذ قطعيألن خرب ؛ ذلك على صحة ما ذكرناه

ويكفيه يف معرفة كون اجتهاده غري خمالف لإلمجاع بأن :  عبارة القاضي حيىي محيد يف شرح مقدمة األزهار)١(
أو يعلم أن املسألة اليت اجتهد فيها حادثة مل يكن ألهل اإلمجـاع فيهـا               ، يكون موافقا ملذهب صحيح   

 .ألن خمالفة اإلمجاع القطعي كمخالفة النص القطعي؛ وضخ
 إلمكان ؛فأما املنطق فاحملققون ال يعدونه :  ما لفظه  ١/٣١ يف سياق خطبة البحر الزخار       uقال اإلمام املهدي     )٢(

 قد وأما علم أحوال النقَلَِة تفصيالً وانتقاد أشخاصهم جرحا وتعديال فقبول املراسيل، إقامة الربهان من دونه
فإنه ملا كان غاية حمصوله التظنني مل يستثمر به العلم اليقني حلكـم             ، وإنكار قبوهلم إياه سفسطة   ، أسقطه

 .وأن رواية العامل العدل تعديل حيث ال يرى قبول ااهيل، فحول علماء األصول بقبول مراسيل العدول
ىل من كونه موجودا قدميا حيا قـادرا حكيمـا   واألوىل أن يعلم منه قدرا به تتم نسبة األحكام إىل اهللا تعا     )٣(

 .وشرعه وإن مل يتبحر يف أدلتها التفصيلية، ومعرفة معجزته، #وبعثة النيب ، وثبوت تكليفه، عليما

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤١٨( 







)ارتاملُخو ()    ِبيِد النبعت ازوادِ #جهتِباالج  (
)٢())١(عقْالً(


)٣(


#و

)٤()٥(
)  وقُوِع ذَلكب الَ قَطْع هأَن (#)ِتفاِئِهوال ان (

)٦(
                                                                                       

 .٢/٦٤٣ح غ . وهو قول أيب طالب وأيب عبداهللا البصري والشيخ احلسن واملنصور باهللا )١(
؛ ويف هذه احلكاية نظر، الشيخني وأيب عبداهللا البصري  عن بعض أئمتنا و    ٣١٥عقال حكاه يف الفصول ص     )٢(

 .٢/٦٤٣ح غ . فإن أبا طالب صرح يف ازي أن مذهب الشيخني وأيب عبداهللا البصري جوازه عقال
ال مانع من أن يقترن باالجتهاد قاطع مينع من جواز املخالفة أال    : قلنا: ٣٥٢ولفظ القسطاس مع املعيار ص     )٣(

 قد اقترن به    #وكذلك اجتهاد الرسول    ، مجاع باالجتهاد خيرجه عن أن جتوز خمالفته      ترى أن اقتران اإل   
فال يكون جواز املخالفة من لوازم أحكام االجتهاد مطلقا بل حيث         ، قوله وهو قاطع فتحرم لذلك خمالفته     

 .#فال يلزم جواز خمالفته ، مل يقترن به قاطع
 .٢/٦٤٣ح غ . كثر املعتزلةأبو طالب وأبو عبداهللا البصري والشيخان وأ )٤(
 .٢/٦٤٣ح غ . الشافعي وأبو يوسف وارتضاه ابن احلاجب )٥(
   جيوز له االجتهاد يف اآلراء الدنيوية واحلروب دون# أن النيب ال خالف: ٢/٦٤٣يف شرح الغاية  )٦(

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤١٩( 

)١(
&$ xÿtã ª!$# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 ^ 

#]٣٤: التوبة[


)٢()٣()٤ (



#األوىل#فائدتان




 الثانيـة
#


)و (#)قَعو قَد هأَن (

##) ِفي غَيبِتهِ (
                                                                                       

 .واألصح عنهما خالفه، إال ما يروى عن اجلبائي وابنه، أحكام الدين 
 .٧٩٠نيوية كما يف املنهاج ص هذا من األمور الد)١(
 .ح السيد داود. أشار عليه النعمان بالتقدم للقرب من املاء فرجع عن رأيه )٢(
 .٤/٤٠٢وسرية ابن كثري ، ٢/٢٧٢ )٣(
 tΒ šχ%x. @cÉ<oΨÏ9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u�ó r& 4®Lym$& :ودلت اآلية وهي قوله تعاىل، من ذلك أخذ الفداء من األسارى )٤(

š∅Ï‚÷Wãƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4̂ ]وهو مما استدل به من أجاز      ، على وقوع اخلطأ يف ذلك االجتهاد     . اآلية] ٦٧: األنفال
 . ولكن ال يقر عليه بل ينبه#وقوع اخلطأ يف االجتهاد الصادر منه 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٢٠( 

)و( )ِتهرضح (#)١(
)٢(

#
##

)٣( )٤(
)و ()ِفي أَنَّ احلَق ()اِت٥(القَطِْعي( (


                                                                                       

 . كتاب اجلهاد٣/١٣٧٠قال ذلك ثالثا أخرجه مسلم ، )من قتل قتيال فله سلبه (#عقيب قوله  )١(
 .٢/٦٤٨سيالن . جعل اهلاء مكان الواو، ال واهللا:  معناه)٢(
ويف الكتب املعتربة :  ما لفظه٢/٢٩٣قال السعد يف حاشية العضد . ٢/٦٤٨ح غ . ويف رواية حبكم امللك )٣(

 .وروي بفتحها، لقد حكمت حبكم امللك بكسر الالم، يف احلديث 
 .٣٥٩٣البخاري رقم  )٤(
ما ال يتوقـف علـى السـمع        : فاألول وهو العقلي  ،  من عقل أو مسع      واملراد ا ما دل عليه دليل قاطع       )٥(

واملخالف كافر إن اقتضى خالفُه إنكار   ، فاحلق فيها مع واحد   ؛ وغريه من مسائل الكالم   ، كحدوث العامل 
وهو السمعي إما أن يكون معلوما من ضرورة دين         : والثاين. ونفي ملة اإلسالم وتكذيب الرسل    ، الصانع

وإن اتفق يف أوائل اإلسالم من بعـض        ، وحترمي القتل وشرب اخلمر     ، ان اإلسالم اخلمسة  اإلسالم كأرك 
ألنه يلزم من ؛ وهذه املخالف فيها كافر، الصحابة حتليلُها على جهة التأويل فقد التحقت باألركان اخلمسة

ية سواء كانت   وأما ما عدا ذلك من املسائل القطع      ، وملا علم بالضرورة من الدين      ؛ ذلك تكذيب الرسول  
من األصول أو الفروع فاملخالف خمط آمثٌ على قول من يدعي أن املخالفة يف القطعي تكشف عن تقصريه   

إذ التقصري يف   ؛ وال معىن هلذا التقييد   ، بل غري خمٍط وال إمثَ عليه إن مل يقصر يف البحث          : وقيل، يف البحث 
ان وحتلى حبلية العلم ال حيكم يف املسألة القطعيـة  وإال فالظاهر أن من ذاق حالوة اإلمي    ، البحث أمر خفي  

ألن التصويب يف ذلك يؤدي     ؛ وإمنا احلكم عليه باخلطأ   ، حبكم قبل أن يبلغ فيها غاية جهده ومنتهى نظره        
وقد نقل اخلالف عن اجلاحظ بأنه ال . إذ ال خيلو يف نفس األمر عن أحد األمرين؛ إىل اجلمع بني املتناقضني

وزاد العنـربي   ، يعين ولو كان كافرا   ؛  على اتهد وحكَوا ذلك عنه على جهة التعميم        إمث يف القطعيات  
إذ يلزم  ؛ فإن أراد أنه مصيب من اإلصابة للشيء كان ذلك خروجا عن دائرة املعقول            ، هو مصيب : فقال

وإن أراد أنه مصيب من الصواب الذي هو ضد اخلطأ عـاد كالمـه إىل كـالم                ، اجلمع بني املتناقضني  
= 
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) ِاحو عٍدم ،   ٍط آِثـمخم اِلفاملُخو (


)افَأَم ()ُةيالظَّن (


)١()العمِليةُ(


)٢(


أما  الطـرف األول
                                                                                       

بل املتعني أن يحملَ خالفهما أن ذلك من جمتهـدي ملـة          ، بل ال يتصور محل كالمه إال عليه      ، جلاحظا
، وكيف يتصور من مسلم تصويب اليهود والنصارى وعباد األوثان وغري هؤالء من امللل الكفرية، اإلسالم
إن كال منهما : ر واجلَبِر فقالوقد نقل ابن قتيبة عن العنربي أنه نقل عن أهل القد        ! ؟إم غري آمثني  : ويقال

. فهذه قرينة أنه أراد تصويب جمتهدي املسلمني      ؛ وهؤالء قوم نزهوا اهللا تعاىل    ، مصيب وهؤالء عظموا اهللا   
كالمية أو  ، عقلية أو مسعية  ]: ٣٢٨حابس ص [لفظ شرح القاضي    ) *. (ب، أ، ٢١٨فواصل بلفظها ص  
 . العقلية الكالمية: أعين قوله. ٢٣٢صونقل هذا الشارح من القسطاس . أصولية أو فقهية

وقال ابـن   . وعليه املتأخرون من احلنفية والشافعية واملالكية     ، وختطئة البعض ، وقال اجلمهور بوحدة احلق    )١(
 $وبه قال والدنا املنصور باهللا      . ومن حكى عنه غريه فقد أخطأ     ، إنه ظاهر مذهب الشافعي   : السمعاين

أجر املخطئ على بذل الوسع ال على نفس ): تنبيه: (٢/٦٦٠قال فيه و. ٢/٦٥١ح غ . وهو الذي خنتاره
واملصيب يتعدد األجر يف حقه فله أجر على بـذل الوسـع            . وألنه ليس من فعله   ؛ لعدم مناسبته ؛ اخلطأ

وإما لكونه سن سنةً حسنةً يقتدي ا ، إما على اإلصابة لكوا من آثار صنعه : وأجر أو أجور ، كاملخطئ
  نغاية األمـر   ؛ ومقلد املخطيء مل حيصل على شيء     . يتبعه من املقلدين الهتدائهم به ملصادفتهم اهلدى      م

 .بلفظه. سقوط احلق عنه باعتبار ظنه أنه على احلق
 إذ ؛ هللا تعاىل فيها أحكام خمتلفة باختالف اجتهادام: إطالق هذا اللفظ غري مستحسن وإمنا يقال: يقال )٢(

فلله حكم معني من كل واحد باعتبار ما علم         ؛ ا يؤدي كل واحد منهم اجتهاده إليه      علمه سابق وحميط مب   
 .شامي. منه فتأمل
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  وأما الطرف

الثاين
)١(
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 .لعله أراد بعض مسائل أصول الفقه كما ذلك معلوم يف مظانه. ينظر ما املراد بالغري )١(
 . أي إن كان الثابت والواقع األول)٢(
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 . بن إبراهيم بن املفضلمن خط السيد حممد . ال يلزم ذلك فتأمل:  يقال)١(
وليس من تكليف ماال يطاق حيث مل يرد منا علم إصابته       ، حنن مكلفون بظن إصابته وإن مل يطابق      :  يقال )٢(

 .انتهى. بل ظنها
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عبارة املنهاج وهـو    ) *. (٧٧١منهاج ص . ومل يسلكه أحد من املستدلني على إصابة اتهدين فيما نعلم          )١(
 .واضح املسالك من جهة العقل

 جيوز وال، ال حجة هلم يف هذه اآلية ؛ ألن معناها اإلباحة فقط ؛ ألنه سوى بني القطع والترك لكل من الفريقني      )٢(
 . اطَّراحه فليتأمل ذلك $ وال للهادي،  العلم به $لناصر لفطالق البدعة ال جيوز . ذلك يف املذهبني

، ٤/٥٠٠كشاف،  العجوة والربنة وهي أجود النخيلالنخلة من األلوان وهي ضروب النخل ما خال: اللينة) ٣(
وحينئذ ال يستقيم ما ذكره ،  أمر بقطع النخيل#كثر كتب األثر أن النيب     أالذي يف كتب التفسري و    ) *(

بل يصلح االستدالل بوجـه  ، أهل األصول من االستدالل على هذا الوجه؛ إذال مساغ لالجتهاد حينئذ           
 العجـوة لزخمشري واحلاكم رضوان اهللا عليهما أن احد الرجلني عمـد إىل  آخر بغري هذا وهو ما ذكره ا  

 ويف  #التارك تركتها لرسـول اهللا      : وقال، أزلتها ألا أنفس التمر   : وتركها اآلخر فسئل القاطع فقال    
منسوبة إىل القاضي   . ا احملققون هوأخرى نص علي  ، هذه املذكورة   : االستدالل ركة عند التأمل من جهتني     

روي أن رجلني : ٥٠١/ ٤لفظ الكشاف ، زخمشري اخلوهو ما ذكره ال: قوله.  بن صاحل أيب الرجال    أمحد
 ، #  فقال هذا تركتها لرسول اهللا#كانا يقطاعان أحدمها العضوة واآلخر اللون فسأهلما رسول اهللا   

؛ ألما  #ضرته  وعلى جازه حب  ، وقد استِدلَّ به على جواز االجتهاد     ، قطعتها غيظًا للكفار  : وقال هذا   
 . ))كل جمتهد مصيب((: واحتج به من يقول، باالجتهاد فعال ذلك
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نزهلا إال لو ، لكن هذا ال دليل فيه على ما ذكره. واهللا أعلم، وشرع من قبلنا يلزمنا ما مل ينسخ :  لعله يريد  )١(
وأما حيث عـذره  ، ه  لتخلفه عن اللحوق بأخي  املقتضي؛ عد إبانة الوجه من هارون    بقيا على االختالف ب   

 .شامي. فتأمل، لذلك الوجه فقد اتفقا على أنه احلكم والوجه املطلوب
قد تقدم يف باب القياس قبل الباب الثالث يف املنطوق واملفهوم ما يفيد تضعيف هذا احلديث من طرق شىت  )٢(

 .فاحبث هنالك وهو كالم جيد لإلمام القاسم
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)و ()هأن ()  ِهدتاملُج ملْزالَ ي (


)اركْرظَرِ تالن () ِاِر احلَاِدثَةكْرِلت (




)١(





                                                                                       

وإنه ، إنه قد اجتهد مرة وطلب كلما حيتاج إليه يف تلك املسألة          : قلنا. هإنه حينئذ يلزم  :  وقال الشهرستاين  )١(
حجته أنه حيتمل أن يتغري     . وإن نفى احتمال أن يوجد غري ذلك مل يطلع عليه هو لكن األصل عدم ذلك              

 اجتهاده كما نراه كثريا ومع االحتمال فال بقاء للظن فينبغي أن جيتهد فريى هل يتغري أو ال فإذا مل يـتغري   
معيار . لو كان السبب يف وجوب تكراره احتمال تغري االجتهاد لوجب تكرار النظر إخل     : قلنا. استمر ظنه 

  .٣٥وقسطاس ص
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)و ()هأَن () ِهلَيع ِجبي
 حتى املُخصِص لَه() و() البحثُ عِن الناِسِخ

) يعلَم أَو يظُن عدمهما   






واعلم  


#

#


)و ()لَه وزجالَ ي هأَن ()١()ِرِهغَي دقِْليت (
)اِدِتهاالج مكُِّنِه ِمنت ع؛ )م 

                                                                                       

املنع فال جيوز تقليده لغريه     : األول:  يف جواز تقليد اتهد لغريه من اتهدين قبل أن ينظر يف الدليل أقوال             )١(
. أنه جيوز تقليد من هو أعلم منه وهو قول حممد بـن احلسـن             : الثاين. من اتهدين وهو قول اجلمهور    

جيوز : الرابع. جيوز إن كان من الصحابة ملزيد اختصاصهم مبا مل يشاركهم فيه أحد من الفضائل             : الثالث
. ألن السائل إمنا سأله عما عنده فإذا أفتاه مبا مل يكن عنه كان غشا له              ؛ التقليد فيما خيصه ال فيما يفيت به      

فإن استووا  ، أن يكون الصحايب أرفع رتبة يف العلم من غريه من الصحابة كأحد اخللفاء األربعة             : اخلامس
جيوز أن يقلده فيما خشي فوات وقته وتضيق عليه سواء كان فيما خيصه : السادس. خري بني من شاء منهم

و قول سفيان الثوري    جيوز مطلقا وه  : الثامن. الحتياجه إىل فصل اخلصومة   ؛ جيوز للحاكم : السابع. أو ال 
 .فأما بعد اجتهاده فال جيوز له التقليد باالتفاق، من اتهدوهذا كله قبل النظر ، وأمحد وإسحاق بن راهويه
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)لَوو ()هِمن لَمأَع .(
)لَوو ()ااِبيحص (

)و ()هصخا يم١(ِفي( .(


)مرحي () أن دعب ()فَاقًاات دهتاج (
) اعإذَا تتوضر ()اتاراَألم ()ِإلَى عجحِ رِجيـرالت  (

) فَِإنْ لَم
) فَِقيلَ() )٢(يظْهر لَه رجحانٌ  

)   ئٍذنِحي ريخي ()َلِقيو (
                                                                                       

جيوز تقليده لغريه فيما خيصه إذا كان مضيقا حبيث يفوت وقته لو اشتغل باالجتهاد وهو        :  وقال ابن سريج   )١(
إذا كان مضيقا   : قوله. ٢/٦٦٥ح غ   . الجتهاد والوقت باق  لعدم التمكن من األصل الذي هو ا      ؛ قريب
فاتتـه  ، كما إذا كان يف آخر وقت الصالة حبيث لو اشتغل باالجتهاد والنظر يف مسائلها االجتهادية          . إخل

 .٣٦١قسطاس ص. الصالة وملا يتحصل له مثرة النظر
 : ٣٩٨ قال ناظم الكافل يف هذا املقام، إجابة السائل ص)٢(

 خيـرا : راجح قيل فإن خفي ال  
 

 بل يتبع فيه األكثـرا    : وقيل 
 

 .بل حبكم العقل: وقيل؛ علما 
فإن خفي الراجح وحصل التعارض بني األدلة يف نظره ففيـه  : ما لفظه أ٢٢٣قال يف شرحه الفواصل ص     

: الثاين. باقالينوهذا رأي أيب علي اجلبائي وأيب هاشم وال       ، األول أنه خمري يف األخذ بأحد الدليلني        : أقوال
بل يتبع فيه األكثر : وقيل، وهذا مراد الناظم بقوله، أنه يطرح ما وقع فيه التعارض ويرجع إىل تقليد األعلم 

وأظنه قول أيب العباس ابن سريج ومل يذكر هذا القول     : ٨٠٨ يف املعيار ص   uقال اإلمام املهدي    . علما
وهو يرجع إىل القول جبواز تقليد األعلم ، من الكتب األصوليةيف هذه املسألة إال اإلمام املهدي فيما عرفناه 

، ألنه قبل النظر يقوى يف ظنه أنه مع البحث يتحصل له حكم املسألة            ؛ بل ما هنا أوىل به    ، قبل االجتهاد   
 .انتهى املراد نقله ملخصا. خبالفه بعد البحث وتعارض األدلة

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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) هِمن لَمأَع قَلِّدي (
)١(




)َلِقيو(u


)ِجعري :()قِْلكِْم العِإلَى ح(
u

)و()اِن ِفياِقضنتالِن مِهٍد قَوتجِلم ِصحالَ ي()٢()قٍْت و
) واِحٍد

)٣(
قولنا

وقولنا
وقولنا :

                                                                                       

، والفرض أا تعارضت األمارات وال مرجح     ،  تعارض هذا من طرق الترجيح حينئذ فيعمل به وال       :  يقال )١(
أو كان يرى رجحان ، فأما إذا كان له اجتهاد آخر، وإمنا يرجع إىل غريه فيما تعارضت فيه عليه األمارات  

 .شامي. أحد املتعارضني فإنه يرجع إليه
ويف األخرى ، اإلجيابإحدامها نظرية لألخرى وحكم يف إحدامها ب:  وكذلك إذا كان القوالن يف مسألتني      )٢(

 كما إذا ،ويكون القول الثاين رجوعا عن األول، بالسلب مع عدم ظهور الفرق مل يصح ذلك إال يف وقتني
ومل جيوز ذلك فيما إذا اشتبه ثوب طـاهر        ، فجوز االجتهاد يف أحدمها   ؛ اشتبه طعام طاهر بطعام متنجس    

االجتهاد عند اشتباه ماء ببول وحنو ذلك ممـا  ز كما لو مل جيو ، خبالف ما إذا ظهر الفرق    ، بثوب متنجس 
 .٣٤٩قسطاس ص. ليس األصل يف كليهما الطهارة فإنه ال يكون رجوعا

 . التعليل للتعارض من حيث هو ال هلذه املسألة)٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٣٠( 

)١(وقولنا :


)     اِفِعي رمحه اهللا تعـاىلِن الشع كَىحا يمو(


)٢(
)ُلأَوتم()٣(


ِد ِفي املَسأَلَِة( ) ِبنصِه()ويعرف مذْهب املُجتِه

يح( ِبـالعموِم  () و()٤()الصِر
) الشاِمِل ِلتلْك املَسأَلَةِ  

)و ()اثَلَِةمِبم()ِهلَيع صا نم (
                                                                                       

وهذا وقت القول والتكلم ، ذاك زمان نسبة القضيتني: أليس من شرط التناقض احتاد الزمان؟ قلنا   :  فإن قيل  )١(
فإن هذا مما يقع فيه ؛ وغدا ليس حبالل كان تناقضا فليتأمل، اليوم هذا حالل دائما : مثال لو قلنا. نيبالقضيت
وإال فزمان التكلم باإلجياب غـري زمـان الـتكلم    ، مث املعترب يف احتاد الوقت وتعدده هو العرف    ، الغلط  
ما معىن جواز : فإن قيل. قولنياللهم إال أن يصرح بأن له فيه  ، فال يتصور قوالن يف وقت واحد     ، بالسلب

معناه إن حصل ذلك يف وقت يعد لغوا باطال يف الكالم ال جمـرد              : قلنا؟ املتناقضني يف وقتني ال يف وقت     
 .٣٤٩قسطاس ص. خبالفه يف وقتني، خطأ يف االجتهاد

] ٤/٥٥٩انظر رفع احلاجـب  [، ٢/٣٩٩واملختصر  ، ٣٢٦ويف الفصول ص  . ٧٨٤ هكذا يف املنهاج ص    )٢(
 . اجلمع سبع عشرةوشرح

وإما فيها ما ،  إما للعلماء-شافعي يف سبع عشرة مسألة فيها قوالنوقول ال: ٢/٣٩٩ وعبارة خمتصر املنتهى )٣(
وإما تقدم يل فيهـا  ، وإما يل قوالن على التخيري عند التعادل، يقتضي للعلماء قولني لتعادل الدليلني عنده       

 .ى الترتيب ذكره األصفهاينيعين يف هذه املسائل يل قوالن عل. قوالن
 .٣/٢١٤ينظر اللباب . ويسمى بالطال،  أي اخلمر الذي ذهب ثلثاه بالطبخ)٤(
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)٤٣١( 


)و()ِلِهِليعِبت()       ِـهلَيع صا نِر مِفي غَي دجوِبِعلٍَّة ت (


)َِإنْ كانَو ()ِص الِعلَِّةِصيخت ازوج ىري (


)١(

)٢(


)عجِإذَا رو()اٍدِتهِن اجع()ُِه ِإيذَانلَيع بجقَلِِّدِهوم  (







                                                                                       

وعن مذهبه يف ختصيص    ،  وقد مينع عدم لزوم البحث هنا عن اخلاص مع وجوبه يف ألفاظ الكتاب والسنة              )١(
ومـن  ، طلق يف الشرع على السـوية  اتهد املمبرتلة املذهب   وباجلملة فناهيك أن يكون اتهد يف     ، العلة

اللهم إال أن يكون ذلك لقلة    ،  مرتبته ري املعصوم عن اخلطأ متقاصر اخلطأ     عكس قالب اإلضافة أن جيعل لغ     
ألن ) *. (٣٥٩قسـطاس ص  . التخصيصات يف عمومات اتهدين واتصافها يف كالم الشارع باألغلبية        

ال يبحث عـن    : ولذا قالوا ؛ ل فيحمل على األغلب   الغالب على أقوال باتهدين عدم التخصيص يف العل       
خبالف عمومات الشارع فلكثرة التخصيص فيها      ، املخصص للعموم يف كالم اتهد لقلة التخصيص فيه       

 . ب٢٢٤فواصل ص. يغلب على الظن وجوده فالبد من البحث
 وإن جاز كونه -عموم قوله  نصه بعموم شامل فكما أنا نعمل بلةمبرتألن نصه على العلة :  قال أبو احلسني   )٢(

 .٨٠٢منهاج ص. وإن جوزنا أنه خيصصها؛  كذلك جيري حكم العلة عليها-قد خصصه 
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)٤٣٢( 

) ِخالَف() وِفي جواِز تجزِء االجِتهادِ   (
)١(





)٢(


)دقِْليالتو ()٣(


)  ِريِل الغقَو اعب٤(ات(     ٍةهبالَ شٍة وجِن حود ِمن )٥( (

                                                                                       

واملختار اجلواز وهو مذهب املؤيد باهللا واملنصور باهللا والداعي واألمري        : ٣٣٨ يف شرح القاضي حابس ص     )١(
 .علي بن احلسني واإلمام حيىي والشيخ احلسن والغزايل وغريهم

  وليس -إما بأخذه عن جمتهد : إن املفروض حصول مجيع ما هو أمارة يف تلك املسألة وإثباا يف ظنه ف)٢(
 وإما بعـد    -حصول األمارة بطريق األخذ والتعلم عن اتهد ينايف االجتهاد وإال مل تقبل أخبار اآلحاد               

رمت من االحتمال لبعده ال فإذا كان كذلك فقيام ما ذك، تقرير األئمة األمارات وضم كل جنس إىل جنسه
 .٣٣٢وقسطاس ص. ٣٣٨ح حابس ص. يقدح يف ظن احلكم فيجب العمل به

 .مأخوذ من القالدة كأن املستفىت جعل الفتيا قالدة يف عتق املفيت: ٢/٦٧٢ يف شرح الغاية )٣(
ليه اتباع غري فخرج ع، معىن اتباع قول الغري أن يعتقد من غري معرفة دليله: ٢/٢٤٥ يف شرح مجع اجلوامع  )٤(

وخرج بقوله من دون حجة وال شبهة اتباع القول مع معرفة دليله            ، القول من الفعل والتقرير فليس تقليدا     
لتوقفها على معرفة سالمته عن     ؛ ألن معرفة الدليل ال تكون إال للمجتهد      ؛ فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل    

لى استقراء األدلة كلها وال يقدر على ذلك إال  والسالمة متوقفة ع  ، املعارض بناء على وجوب البحث عنه     
 .٣٣٩ح حابس ص. واملراد بالقول ما يعم القول والفعل والتقرير تغليبا) *. (اتهد

 احتراز من اتباع املخالفني ألقوال أسالفهم املنتسبة إىل العلم فإنه ألجل الشبهة اليت أوردوها هلم فال يكون       )٥(
 .ح حابس. تقليدا
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)٤٣٣( 





)١( 
)و()ِفي دقِْليالت زوجالَ ي هأَن ()ِلواُألص (







&tβρã�¤6xÿtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ^] ١٩١: آل عمران[
&Ÿξsùr& tβρã�ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î=äz^ ] ١٧: الغاشـية[


 :& $̄ΡÎ) !$tΡô‰ỳ uρ $tΡu!$t/#u #’n?tã 7π̈Βé& $̄ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδÌ�≈rO#u šχρß‰tFø)•Β ^]٢٢: زخرفال[
)٢() ِفي الِعلِْميـاتِ  () والَ(


                                                                                       

إن نوى  : وهو أن غري اتهد   : يف ذلك تفصيل حسن   ] ١/٣٨شرح األمثار   [لإلمام شرف الدين    و:  قلت )١(
وإن مل ينو ذلك فإن عمل بقول إمام معني فهو املقلد وال يلزمه حكم           ، اإللتزام بقول إمام معني فهو امللتزم     

واملستفيت . قوال املفتني شاءوله أن يعمل بأي أ، وإن سأل اإلمام فقط وملا يعمل بقوله فهو املستفيت    ، امللتزم
بلفظه أورده يف شرح الغاية     ] ٣٤٠ح حابس ص  [أعم من املقلد وامللتزم كما يفهم من التقسيم املذكور          

والصحيح أن امللتزم واملقلد متحد يف املعىن على ما ذكر من اخلالف وال فرق     : مث عقبه بأن قال   ، ٢/٦٨٧
 .نه جيعل العامل مقلدا وال جيعل لاللتزام معىنأل؛ بينهما إال عند من ينفي اللزوم بااللتزام

 وال جيوز التقليد يف : وكأن املصنف مل يكتف عن قوله، إذ قد سبق ذكر األصولية؛ الفرعية:  األوىل أن يقال)٢(
= 
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)٤٣٤( 

)١(








) ِفيما يترتب علَيها  ()والَ(








)يوِجب( )   ِـةضِة املَحِليمِفي الع (
&(#þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì�ø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ^ ]٤٣: النحل [




                                                                                       

ألن بعض مسائل األصول أعين أصول الفقه ظين مع أنه ؛ وال جيوز التقليد يف العلميات: األصول بأن يقول
 .قليد فيها مطلقا على األصح جيوز التال

هذا لـيس   ) *. (إذ يترتب على الفسق ما ال مزيد عليه من عدم قبول الرواية والشهادة وغريمها             ؛  فيه تأمل  )١(
 .بوجه للتسمية وإمنا الوجه كون املطلوب العلم دون العمل
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)٤٣٥( 

)١()٢(



 )والقَطِْعية() الظَّنية(

&#sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9$#^ 
)٣(#]٦: املائدة[










)ِهِدتِر املُجلَى غَيع (


)و ()    هقُلِّدي ناِل مكَم نثُ عحلَى املُقَلِِّد البع () ِفي ِعلِْمِه
 ) وعدالَِتِه

                                                                                       

 .٢/٣٠٦العضد . ف صاحل يف علوم االجتهاد أو عاملًا بطرهاد يلزمه التقليد سواء كان عاميايعين من مل يبلغ االجت )١(
وكأن الشارح رمحه ، ألن اتهد إذا بني للعامي احلكم بدليله مل يكن االتباع تقليدا؛  يف العبارة قلق وتدافع)٢(

 يف املعيار   uوعبارة اإلمام املهدي    ،  فإن عبارته قريبة من عبارته       ٣٤٣اهللا تابع صاحب القسطاس ص    
بل جيب عليه   ، أي يف العمليات  ؛ ال جيوز التقليد فيها   : اجلعفران وبعض البغدادية  وقال  : ٧٨٠واملنهاج ص 

 .أن يسأل العامل التنبيه على طريق احلكم
 .احلديث) الرب بالرب والذهب بالذهب ()٣(
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)٤٣٦( 

)١(
)يِهكِْفيو (

)هابِتصان ()لَِد٢(ِفي ب( ()٣()ِحقمت زِجيالُ ي  دقِْلي
) وفَاِسِقِه() كَاِفِر التأِْويلِ 


-


نعم .



)و( ) لَ   أَنْ يى اَألكْمرح٤()ت( 


                                                                                       

أو جهله بعلوم االجتهاد أو بعضها فال يصلح للفتـوى          ،   فإذا مل يبحث مل يأمن فسقه تصرحيا أو تأويالً         )١(
 معيار .   ويكفيه يف ذلك سؤال من يثق خبربه ويثمر الظن.  ن تقليده إقداما على ما ال يؤمن صحتهفيكو

 .٧٨٢ومنهاج ص
فأما إذا قدح من يعتد به من أهـل العلـم           ، بال قدح من معتد به    :  ما لفظه  ٢/٦٧٨ ويف الغاية وشرحها     )٢(

اللهم إال أن يعارض قدح القادح ، ذ بفتواهفال جيوز األخ؛ والورع يف ذلك املنتصب مل حيصل الظن بعدالته
 .وأما قدح من ال يعتد به فغري ضائر، خرب من مثله بعدالة املنتصب رجع إىل الترجيح 

كأن يكون شوكة البلد حملقني ال يسكتون على        ؛  لو مل يذكر لفظ إمام لكان أوىل ليدخل احملتسب وغريه          )٣(
 كـان  إذا: قلت:  ما لفظه٧٨٢ يف املنهاج u ل اإلمام املهديقاوقد . وعبارة املنت شاملة  . إنكار مثل ذلك  

 .وإال مل يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه غري صاحل، املفيت يف بلدٍ شوكته ألهل احلق الذين ال يسكتون عن منكر
وقال ، وبه قال أمحد بن حنبل وابن سريج      ، ذكره السيد أبو طالب والرصاص وغريمها       ،  هذا هو املذهب   )٤(

إذ قد حصل املصحح يف كـل       ؛ ال يلزمه ذلك حيث اشتركوا يف االجتهاد والعدالة       : بن احلاجب وغريه  ا
= 
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)٤٣٧( 





)و()احلَي  لَى ِمنأو ()ِتاملَي(





 )١()و ()لَماَألع (

)   لَى ِمنأو()ِعراَألو(



) وروهةُ املَشاَألِئمنَو (


)لَى٢(أَو( (
) ِرِهمغَي ِمن (

                                                                                       

كاتهد يلزمه حتري أقوى األمارات الدالة   ؛  بل يلزمه ذلك ليقوى ظن الصحة لفتواه      :  قلنا، واحد منهم   
 ٤/٦٠٤وينظر رفع احلاجب ، ٧٨٣منهاج ص. على احلكم

 .الستحالة سؤال امليت؛  خاص باحلي]٤٣: النحل[ ^  #$!%þθè=t↔ó¡sù  Ÿ≅÷δr&  Ì�ø.Ïe#)&: وحنو. عقالألن التقليد قبيح :  قال)١(
األوىل على مقتضى الوجهني السابقني أن يكون املراد باألولوية الوجوب كما يف األعلم واألورع              :  قلت )٢(

ليد امليت أرجح من احلي نعم وقد يكون تق. وقد ذكر املصنف يف شرح األمثار ما يدل على ذلك. وسيأيت
. واحلي ليس كذلك  ، أو من أهل البيت عليهم السالم     ، حيث كان امليت يف أعلى درجات العلم والورع       

 .٣٤٤ح حابس ص

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٣٨( 




)١(






)٢(




)٣(








)٤(
                                                                                       

 . أ١/٩. املهدي يف الغيث بالواو كما هو الصوابوعبارة اإلمام ، إذ ليس ذلك علة ملا قبله؛ ومل يسمع: األوىل )١(
 . يف عبارة أهل الكالمغري موجبة كما :  األوىل)٢(
 .مصححه. لتنويع اخلالف؛ ولعل أو. لتالزم العرض واجلسم؛  فيه تسامح)٣(
 .٣٤٤ شرح ابن حابس ص)٤(
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)٤٣٩( 

u











) )١(والِْتزام مذْهِب ِإماِم معينٍ   (
%

) ــى ) أَولَ
) فَاقًـاات (


) ِوِبهجِفي وو() ِخـالَف(





                                                                                       

، إلجياب البعض لـه أي لاللتـزام      ؛ والتزام مذهب إمام معني أوىل    ) مسألة: (٢/٦٨٥ يف الغاية وشرحها     )١(
ألن ؛ م أقرب إىل األخذ مبا يقرب مـن اإلمجـاع         فيكون االلتزا ، كاإلمام املنصور باهللا وشيخه وغريمها    
وعورض دليلهم على ما فيه بإجياب البعض لألحوط من أقـوال           . األكثرين بني قائل بالوجوب وبالندب    

 .وله فيه تفصيل مبسوط يف إرشاده،  وغريه uاتهدين كوالدنا املنصور باهللا 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٤٠( 




)١(
) مذْهب مجتِهدٍ () وبعد الِتزاِم   (

)ًلَةمج() أَو
) ِفي حكٍْم معينٍ  

يحرمى الْلَ عِدلِّقَمالُقَِت االنِبحِل ذَِبسك


)٢() ِارتلَى املُخع(


- 



)٣(


                                                                                       

ح .  البصري واملنصور باهللا عبداهللا بن محزة     ويروى عن أيب احلسني   ،  هو الشيخ احلسن الرصاص وحفيده       )١(
 .٣٤٥حابس ص

ألنه قد اختار مذهب األول وال خيتاره إال وهو أرجح من غريه عنـده    ؛  إىل مذهب إمام آخر لغري مرجح      )٢(
 .٨٠٣-٨٠٢منهاج ص. فليس له اخلروج عنه كما أنه ليس للمجتهد االنتقال عن اجتهاده لغري مرجح

وغلب على ظنه أنه احلق دون ، وأداه إليه اجتهاده، إذ اتهد إمنا يعمل مبا رجح عنده؛  يقال الفارق موجود)٣(
ر فينظ، وال سيما مع االستواء   ، خبالف املقلد فإنه يقلد من شاء من غري نظر إىل ترجيح          ، غريه بالنسبة إليه  

 .وباا مع قولنا بأن تقليد األرجح أوىل ندبا ال وجوال سيم، يف كون القياس قطعيا
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)٤٤١( 




)َِّإال (


) أَهالً ِللترِجيحِ () ِإلَى ترِجيِح نفِْسِه ِإنْ كَانَ    (








منها






ومنها

)١( .
                                                                                       

اللهم إال أن ينكشف أن العـاِلم       ،  فأما ما فعله قبل حصول الترجيح بانكشاف النقصان فقد صح وأجزأ           )١(
فإنه قد نقل عن اإلمام شرف الدين ؛ وكان قوله خمالفًا ملا يقوله أهل زمانه، األول فاسق من ابتداء اجتهاده 

 على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله      فيجب؛ برواية املصنف أنه ال حكم الجتهاده بل وجوده كعدمه        
 ،  يقول مبثل ذلك حيث انكشف عدم اجتهاد ذلك العاملuولعل اإلمام : قال املصنف. بالقضاء وغريه

= 
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)٤٤٢( 

ومنها
)١(

)٢( ومنـها





)٣(
)و()رِصيي()اِزملْتم ()ِةيِبالن (


)َلِقيو :()عم ()لَفٍْظ (

)ٍلمع أَو ()َلِقيو :(
)دحِل ومِبالعه (

                                                                                       

 .٢٤٦ح حابس ص.السيما حيث مل يوافق قول جمتهد يف عصره
 .فأما حيث االتفاق فال،  ومثرة الترجيح إمنا تظهر حيث يقع اخلالف )١(
إذ مل يسمع عن ؛ ويف وجوب ذلك غاية البطالن: uقال ، الم صاحب اجلوهرة وجوب ذلك وظاهر ك)٢(

أحد من الصحابة ومن بعدهم النكري على من قلد املفضول وإلزامه االنتقال إىل قول من هو أعلم منه أو                    
ألنه أوجـب يف    ؛ كالم صاحب اجلوهرة وجوب ذلك إخل     : قوله. من تلخيص حيىي محيد   . أفضل انتهى 

والعلة اليت وجب ألجلها موجودة مستمرة بعد التزام قول األقـل   ، اء التقليد حتري األعلم مث األورع       ابتد
 .علما على حد وجودها قبله

. قد حصل اإلمجاع على خالف ما يقوله فال جيوز له االجتهاد املؤدي إىل خرق اإلمجاع فتأمـل                :  يقال )٣(
إذ كان خمالفا ملا يقوله أهـل       ؛ ة باجتهاد نفسه قبل الفسق    وكذا اتهد أيضا يف نفسه ال يعمل بعد التوب        

وقواه ،  أن خالفه ينقرض بفسقه وينعقد اإلمجاع على خالف قوله           uوعن اإلمام املهدي    ) *. (زمانه
 .٢٤٦ح أمثار ص. املؤلف رمحه اهللا تعاىل
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)٤٤٣( 

) ِبالشروِع ِفي العملِ  : وِقيلَ(








) )١(ِتقَاِد ِصحةَ قُوِلـهِ ِباع()وِقيلَ(
)اِلِهؤِد سرجلَ ِبمِقي٢(و( (

-
)٣(

)ِلفتواخ ()  ِدقِْلياِز توِفي ج ()ااِعدِن فَصيامِإم (



u

                                                                                       

 .٢/٦٨٦غاية .  مجيع أقواله فمىت صح قول املفيت يف نفس املستفيت كان ملتزما واجبا عليه االتباع له يف)١(
ألن التقليـد  ؛ والصـحيح هـو القـول األول   : uقال اإلمام املهدي . ذكره يف شرح اجلوهرة :  قيل )٢(

كاالجتهاد فكما أن اتهد مىت عزم على العمل مبا أداه إليه نظره صار ذلك االجتهاد مذهبا له حيكى عنه              
مل هو كاالجتهاد منه يف ذلك فمىت انعقدت نيته وهي وإن مل يكن قد عمل كذلك اختيار املقلد ملذهب عا

فيصري بذلك مقلدا ملتزما سواء عمل به ؛ العزم على العمل بقوله فقد نفذ اجتهاده فيه كنفوذ اجتهاد اتهد
 .٢٤٧حابس ص. أم مل يعمل كما يف اتهد سواء سواء

: قـال ،  معىن ٢/٦٨٦غاية . حكام الشرعية ومل يكن له أن يستفيت غريه بل جيب عليه اتباعه يف مجيع األ           )٣(
 .١٣٥الصفوة ص. ونسب هذا القول إىل املنصور باهللا عبداهللا بن محزة عليه السالم
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)٤٤٤( 

)١(نعم


)و ()َال (
)عمجي () ِنلَيقَو نيب () ٍاِحدكٍْم وِفي ح (

)لُ ِبِهقُوٍه الَ يجلَى وع( ،)أَي ()نالقَاِئِلي (
)٢(

)٣(









- 

                                                                                       

وهو مقتضى ما نقل عن تعليق اإلفادة : قال املصنف.  فقد صحح جواز ذلكu فأما اإلمام شرف الدين )١(
ح . كن له أن يعمل بقول من خيالف مذهبهم       من أن من التزم مذهب أهل البيت عليهم السالم مجلة مل ي           

 .٢٤٧حابس ص
] ١/٣٩انظر شرح األمثار  [uفالعلة على ما ذكره اإلمام شرف الدين    ؛  إذ ال يقول به أحد من العلماء       )٢(

، ]١٢املقدمـة ص  [يف هذا هي خرق اإلمجاع ال جمرد خروجه عن تقليد كلٍّ منهما كما يف األزهـار                 
 .٣٢٣والفصول ص

انظـر  ، فكتب املالكية صرحية باشتراط الويل والشهود مع كمال عدالتهم  ،  نقل الرواية عن مالك     ينظر يف  )٣(
 .٢/١٧بداية اتهد 
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)٤٤٥( 





)و ()       ِِهـدتِل املُجِبقَو فِْتيِهِد أَنْ يتِر املُجيِلغ زوجي (

) ِحكَايةً(
)و()اجِريخت(

)َِإذَا كَان()  لَـىا عطَِّلعم
) املَأْخِذ

) أهالً ِللنظَرِ ( 












)١(

                                                                                       

فمن عرف ذلك أمكنه التخريج وإن مل يكن جمتهدا ألنه          .  إذ ال خيرج إال من مفهوم خطاب أو من قياس          )١(
 .٧٩٤منهاج ص. قد صار مطلعا على املأخذ أهال للنظر

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٦( 


)١(

)٢(



)٤()  غَيِر املُلْتِزمِ  )٣(وِإذَا اختلَف املُفْتونَ علَى املُستفِْتي    (
  وقوله

 نعم
)َلفَِقي :()  ايِل فُتذُ ِبأَوأْخ٥(ي( (

                                                                                       

أي أصـول  ؛  اتهد املطلق يف الشرع حيث يستنبط األحكام مـن أصـوله       مبرتلةيف املذهب   وهو   )١(
 .٣٥٥قسطاس ص. األحكام

فيبتىن قبول ؛  النقلة والرواةلـة مبرت وأما الذين يفتون مبا حفظوه أو وجدوه يف كتب األصحاب فالظاهر أم        )٢(
 .٣٥٥القسطاس ص. قوهلم على حصول شرط الراوي

وإذا اختلف املفتون يف املسألة مع فرض استواء أحواهلم يف العلـم            : ٣٤٨يار مع القسطاس ص    ولفظ املع  )٣(
إم إذا اختلفوا   : فقيل وهو املختار  ؟ فقد اختلف العلماء يف العامي حينئذ ما فرضه       ؛ والورع على ما بعده   

 .تأمل. كذلك خري فيأخذ بأي األقوال شاء يف أي حادثة من غري حجر إىل آخر األقوال
 .٢/٦٨٢شرح غاية .  على بعده أي االستواء ألن األغلب أنه ال يكاد ينفك التفاوت بني املكلفني)٤(

واعلم أن املصنف رمحه اهللا تعاىل حكى األقوال يف هذه املسـألة ومل             : ٣٤٩قال القاضي يف شرحه ص    ) * (
هو القول  ، ٣١٩ل ص والفصو، ٧٨٣والذي عليه اجلمهور واختاره يف املعيار ص      . يشعر كالمه باملختار  

 .للقطع بوقوع ذلك يف زمن الصحابة؛ بالتخيري
إن العامي خمري يف الرجوع إىل أيهم حىت يأخذ بـأول           : وقيل، ٣٤٨ عبارة القسطاس مع لفظ املعيار ص      )٥(

، وااللتزام بعروته ، فيتحتم عليه حينئذ األخذ يف تلك احلادثة ويف غريها برخصه وعزائمه          ؛ فتوى من أيهم  
ألنه ملا ثبت استواؤهم وتعلقت املصلحة باتباع أيهم وقد عمد إىل بعضهم خمتارا كان    ؛ ت فنائه والكون حت 

وألنـه  ؛ العدول عنه إىل غريه مع زيادة االختصاص لرجوعه إليه أوال ترجيحا ال ملرجح وهو حتكم باطل           
 .يؤدي إىل التهور

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٧( 

)َلِقيو() ـحاَألص ها ظَنِبم(
)َلِقيو()ريخ١(ي((


)٢(





ِفي حق  () يأْخذُ ِباَألخف (): وِقيلَ(
 الَىاِهللا تع (&ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t�ó¡ ãŠø9$# ^] ١٨٥: البقـرة [&$ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ 

’ Îû ÈÏd‰9$# ô ÏΒ 8l t�ym ^]٧٨: احلج[
)و ()دِباَألش ()  ِادالِعب قِفي ح( ؛)َلِقيو:( ) ِفي ريخي

) ِفي حق الِعباِد() و() حق اِهللا تعالَى  
)كٍْمِبح ()؛ ))٣(احلَاِكِم

                                                                                       

 .٧٨٤ منهاج ص. كما لو اعتدلت األمارات عند اتهد عند من قال بالتخيري)١(
استواء اتهدين عند املقلد كاستواء األمارتني عند اتهد فلم خريمت هنا ال            : فإن قيل ،  يف وجوب االتباع   )٢(

وال كذلك املقلد فلـو     ، أجيب بأن اتهد إذا طرح األمارتني جيد مسلكا آخر وهو قضية العقل           ؟ هناك
 .٢/٦٨٣ح غ . طرحهما انسد عليه حكم احلادثة

فإنه وجه مرجح لالنتقال فيعمل ؛ واحلق أنه جيب اتباع األحوط من األقوال   ، ٢/٦٨٣ل يف شرح الغاية      قا )٣(
وأما فيما يتعلق باخلصومات فالرجوع فيه إىل احلـاكم  ، وهذا فيما خيصه ، فإن تكافأت فالتخيري  ، بالعزائم

ألدائه إىل اخلروج ؛ ونوحترم الرخص فال جيوز أن يأخذ من مذهب كل جمتهد باأله  . كيف كان قطعا هلا   
والظاهر أن  ]: ٢/٢٥٠[قال احمللي   . إال ما يروى عن الشيخ أيب إسحاق املروزي       ، وهو إمجاع ، عن الدين 

ألن الكالم مع غري اخلصـام  ؛ اعالرتوهو غري حمل ) *. (ألنه قد روي عنه التفسيق بذلك ؛ النقل عنه سهو  
 . معىن٦٨٤شرح فصول ص. المعه فال رأي له

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٨( 

) )٢(ِتِه عامي )١(ومن الَ يعِقلُ معنى التقِْليِد ِلفَرطِ     (


)بفَاَألقْر()لَها فَعةُ مِصح (
)ِقتعاِزهِ مـوا ِلجد (





) ِرِق اإلجماعما لَم يخ)نعم





) .ُلامعي٣(و(() اـدا عمِفي)٤( 

ذَِلك ()   ِِتـهاِء ِجهلَمِب عذْهِبم(
)ثُم ()اهٍة ِإليِب ِجهأَقْر (


                                                                                       

 .٤٩٩الصحاح ص. إياك والفرط يف األمر: يقال، واالسم منه الفرط بالتسكني.  األمر أي جاوز فيه احلدأفرط يف )١(
وال يستند يف األحكام الشـرعية إىل  ،  بأن يكون صرفا ال رشد له وال اهتداء إىل معرفة شيء من الفروع            )٢(

 .٣٥٠صحابس . ال استفتاء وال تقليداً بل إىل مجلة اإلسالم؛ قول جمتهد معني
 وإال مل يكن ملا ذكـره مـن         ٣٥٠وعليها شرح القاضي ص   ،  يف نسخة ويفىت فيما عدا ذلك وهي أوىل        )٣(

؛ وإن مل يكن قد عمل مل يلزم أمره بشيء مما مل يسأل عنه، ألنه إن كان قد عمل فهو األول      ؛ املعاملة مقام 
 .شامي. ألنه غري خمطئ فيما عمله ومل يسأل كما تقدم

 .٣٥٠من ح حابس ص. أوال اعتقاد له رأسا، تقدا لفساده وهو فعله مع)٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٩( 


)( 


)١() ـوهو (
)ُانـا  )٢(اقِْترِة ِبماراَألم 

) )٣(تقْوى ِبِه علَى معاِرضِتها 



)ِجبفَي ()هاقِْدميت (

)نلَِفِللْقَطِْع عالس (


                                                                                       

ألن األول يوصل   ؛ والكالم يف ترجيح احلدود وإن كان خليقا بالتقدم على الكالم يف ترجيح األدلة الظنية              )١(
 لكن ملا كان    -فليقدم عليه وضعا    ؛ والتصور مقدم على التصديق طبعا    ، والثاين إىل التصديق  ، إىل التصور   
م يف هذا الفن هو الكالم على ترجيحات األدلة لكوا أكثر من املباحثات الفقهية من احلدود       الغرض األه 

 .٢/٦٨٩شرح غاية . وأشد حاجة قدم الكالم فيها
أي إحـدى  ؛ القتراـا ؛ وهو تقوية إحدى األمارتني على األخرى: ٢/٦٨٨ يف الغاية وشرحها ما لفظه     )٢(

 .و وجود فضل يف إحدامهااألمارتني بسببها أي بسبب التقوية وه
وإمنا قلنا مبا ، وال حمالة تكون معارضتها أمارة أخرى : قال يف شرح الرفو ما لفظه، ٢/٣٠٩ خمتصر املنتهى )٣(

وإمنا قلنا ، ألا لو اقترنت مبا ال مدخل له يف التقوية كالتشبيه مثال مل يكن ذلك االقتران ترجيحا؛ تقوى به
، رنت مبا تقوى به على ما يوافقها يف االقتضاء ككون أحد اخلربين مشـهورا           ألا لو اقت  ؛ على معارضتها 

واآلخر ، سيموككون أحد القياسني املتفقني يف الداللة مسلك عليته السرب والتق         ، واآلخر غريبا موافقا له   
  التـرجيح  االقتران هو سبب  : ٣٩٥قال صاحب القسطاس ص   ) *. ( مل يكن ذلك ترجيحا    -مسلك عليته املناسبة    

 .ال جرم عرفناه بأنه اقتران األمارة مبا تقوى به على معارضتها. وهو املسمى بالترجيح يف اصطالح القوم
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)٤٥٠( 




)و () ضارعال ت ()١(






)٢()نيب ()ِنييظَن (

)ِنيقِْلين () أَو
) أَو مختِلفَينِ ()عقِْلييِن




أما الفصل األول  
)٣()٤(

                                                                                       

قال يف  . ٢/٦٨٨ح غ   . فلو وجدا لثبت مقتضامها   ، ألن الكالم يف تعادل املتعارضني ومها نقيضان         )١(
فالتعادل السـتحالته  ؛  أو شرعيني نيوميتنع التعارض والترجيح يف القطعيني عقلي     : ٣٣٦الفصول ص 
التعادل هو  . ألن الكالم يف تعادل املتعارضني إخل     : قوله. ألنه فرع التعارض  ؛ والترجيح، بني القواطع 

ويف الشرع استواء األمارتني عند اتهد حبيث ال يثبت يف أحدمها فضل علـى              ، يف اللغة التساوي  
 .٢/٦٨٨ح غ . األخرى

 .ق الظنالنتفاء الظن مع القطع بنقيض متعل )٢(
 .وعموم وخصوص وغري ذلك، واملراد هنا أحوال املنت من أمر وي، وهو نفس الدليل وذاته )٣(
 مثل ترجيح اخلرب مبوافقته ، وهي اجلهة الرابعة) *. (وهو احلكم املأخوذ من أحوال املنت كاحلظر واإلباحة )٤(

= 
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)٤٥١( 

منهاأما اجلهة األوىل  
ومنها ومنهاومنها


: القسم األول 

 منها
)  ِنيراخلَب دأَح حجرفَي (

)ِلكَثْرِة رواِتةِ (


#)١(
#)٢()٣(


)٤(

)و(  منها)ِنِهكَوب (
)ا يِبم لَمِهأَعِوير(

                                                                                       

دينة النبوية أو عمـل اخللفـاء       لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إمجاع أو عقل أو حس أو عمل أهل امل               
 .الراشدين كما سيأيت

وأبـو داود رقـم     ، ٢/١٠٣٢ومسـلم   ، ومنه شرح التجريد لإلمام املؤيد باهللا وغريه      ، ٣/٥٧االعتصام   )١(
، ٨٤١الترمذي رقـم    ، قال سعيد بن املسيب وهم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرم           : قال، ١٨٤٣

 .٢٦٩٥٥ ورقم٢٦٨٩٢ ورقم ٢٦٨٨٠وأمحد رقم 
وأبو داود  . ٢٨٤٤، ٢٨٤٣والنسائي رقم   . ٤٨٢٤، ٤٠١١، ١٧٤٠والبخاري رقم   ، ٢/١٠٣١مسلم   )٢(

 .٨٤٢والترمذي رقم ، ١٨٤٤رقم 
 .ألن أبا رافع شاهد النكاح دون ابن عباس كما سيأيت )٣(
 .٢/٣١١عضد . شهادةواجلواب أنه ليس كلما ترجح به الرواية ترجح به ال، وخالف فيه الكرخي كما يف الشهادة )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٢( 


)و(  منها)ه١(ِثقَت( ()طُهبضو)٢( (







)(منها  ) وهنكَو()اِشراملُب(
#




)٣(
)أَو () ِةصاحب الِقص (

#


                                                                                       

وبزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم ،  بكثرة الرواة لقوة الظن خالفا للكرخي٢/٣١٠عبارة خمتصر املنتهى  )١(
 والفطنة وهو أن يكون األول فطنا دون الثـاين          :قوله. وبزيادة الثقة كرواية أيب بكر إخل     : قوله. والضبط

والورع بأن يكون متحرزا عما فيه شبهة احلـرام دون الثـاين       : قوله. كرواية ابن عباس مثال وأيب هريرة     
والعلم بأن يكون األول عاملا دون الثـاين        : قوله. كرواية علي عليه السالم على رواية أيب هريرة ومعاوية        

كترجيح رواية أيب بكـر     ) *. (رفو. والضبط بأن يكون األول أخذ الكالم كما ينبغي دون الثاين         : قوله
 .رفو. بن مسعود على رواية أيب هريرةوعمر وعبداهللا 

 .٨٤٩منهاج ص. من رواة معارضهأي ما رواته أكثر ضبطا لألخبار وحتفظا عن الزيادة والنقصان والتحريف  )٢(
 .منهاج.  فرجحت روايته# أي هو الذي خطبها لرسول اهللا )٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٣( 

)أو()ااِفهش١(م((


#


)٢(
)أَو ()اكَانم بأَقْر( 


#

t
##)٣(

)أَو ()   ِالَماإلس مقَدتم ِة أَوابحأَكَاِبِر الص ٤( )ِمن( 
#

)أَو ()الن ورهشـبِ م٥(س( (
)أَو ()  عضِبٍس ِبملْتم ر٦(ٍفغَي( (

                                                                                       

 . أثر لكشف احلجاب فينظروإذا قَطَع بأا هي فال: قلت. ٢/٦٩٣ح غ . بأن ال يكون بينهما حجاب )١(
ولكنهم ؛ ولعل أصحابنا ال خيالفون يف أن هذا وجه ترجيح        : قلت: ٨٥٠قال اإلمام املهدي يف املنهاج ص      )٢(

جعلوا للمعتقة اخليار وإن كان حرا لكون العلة كوا ملكت أمرها بالعتق فأشبهت بلوغ الصغرية فلـم                 
قد صرح اإلمام املهدي عليه السـالم يف  .  فلم يفرقوا إخل  :قوله. يفرقوا بني أن يكون زوجها حرا أو عبدا       

 . بأن الصغرية مقيسة على األمة املعتقة فينظر٢/٥٧البحر يف كتاب النكاح 
 . ميسين لعاا#كنت حتت ناقة النيب : قال )٣(
 .٢/٦٩٤ح غ . ولذلك كان علي عليه السالم حيلف الرواة ويقبل رواية أيب بكر )٤(
 .٨٥١منهاج ص. صحابنا ال يرجحون بذلك مع كمال العدالةواألقرب أن أ )٥(
 وهو الذي امسه كاسم ضعيف الرواية كعيسى بن ميمون موىل قاسم بن حممد وعيسى بن ميمون املعروف  )٦(

= 
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)٤٥٤( 




)و (
)ااِلغِلِه بمح١(ِبت( (
)٢( 

 وِبكَثْرِة(:والطرف الثاين 
نكِّياملُز ()أَو () الَِتِهمـدع (


)و (

) ِرفِنِه عِبكُو()    ٍلدع نِسلُ ِإالَّ عرال ي هأَن()ِفي (
)٣() املُرسلَيِن(




) حِريالص راخلَب حجريو () ِلَى احلُكْـم٤(ع( (
                                                                                       

 .وهذا أوثق من األول روى عنه الثوري، بابن داية
بداهللا بن مسعود حتمل الرواية بالغـا  فإن ع؛ كترجيح رواية عبداهللا بن مسعود على رواية عبداهللا بن عباس    )١(

 .رفو بلفظه.  وابن عباس مل يبلغ بعد مبالغ الرجال#ألنه قبض النيب ؛ خبالف ابن عباس
. إن املتحمل بعد التكليف يكون يف األغلب أضبط من املتحمل قبله: واألوىل يف التوجيه أن يقال، كذا قيل )٢(

 .أ ، ٢٣٤فواصل ص
 يقبل إال مرسل من غلب على الظن أنه ال يرسل إال عن عدل كما هو األصح فال عمل إنه ال : أما إذا قلنا   )٣(

 .مبرسل من جهل حاله كما ذكره الشارح فال يتصور الترجيح
 ولو انضم إليه ، ويرجح اخلرب الصريح على غري الصريح :  يف هذه املسألة٨٥١ولفظ املعيار واملنهاج ص )٤(

= 
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)٤٥٥( 







)و ()  ِلملَى العع ١(احلُكْم( (





: القسم الثاين 
)َلِقي( ؛)٢()دنلَى املُسع 
) املُرسِل

) العكْس(): وِقيلَ(

#
)وقيل(:) ٌاءـوس(

                                                                                       

، فالصريح أرجح ، والصريح مل حيكم مبقتضاه حاكم      ،  الصريح   احلكم أي قد حكم حاكم مبقتضى غري      
إال يف املسألة اليت قد تناول احلكم فـال         : قلت، وال عربة بانضمام حكم احلاكم إىل تقوية غري الصريح          

 ٩٨مث حكى صاحب القسطاس ص: ٣٤٢ومثله يف شرح السيد داود ص. ينقض ألجل رجحان الصريح  
 .٣ما ذكره الشارح ص

إنه قد حكم : وذلك كأن يقول مزكى األول، واحلكم على العمل بروايته . رة الرفو مع خمتصر املنتهىوعبا )١(
 .ألن االحتياط إخل؛ فاألول أرجح، إنه قد عمل بروايته : ويقول مزكي اآلخر، بشهادته

 .٢/٤٥٨احملصول  )٢(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٦( 





$)١()٢(نعم

)٣(


)ورهاملَش حجري٤(و( (


)و () اِبعيلُ التسر؛ )م
)٥(

                                                                                       

 .٢/٦٩٥ح غ . والقاضي عبداجلبار والشيخ احلسن وغريمها )١(
واألصح عند أصحابنا فيهما االستواء : أعين باب الترجيحات؛  يف هذا الباب٨٥٢عيار واملنهاج صولفظ امل )٢(

إذ ال حيصل من الظن بذكر السند أكثر مما حيصل بإرسال العدل     ؛ أي إنه ال رجحان ألحدمها على اآلخر      
 .الضابط الذي ال يروي إال عن عدل

وأما تعادل األمارتني عنـد  . ومنعه الكرخي، ٤/٤٣٢يعين يف نفس األمر كما هي عبارة البيضاوي        )٣(
اتهد فإنه ال خالف يف جوازه ووجه املنع عند الكرخي أما لو تعادال فإما أن يعمل ما مجيعـا                  

أمـا األول   : فيبطل القول بتعادل األمـارتني    ؛ واألقسام بأسرها باطلة  ، أو بأحدمها أوال يعمل ما    
وإن مل  ، وأما الثاين فلعدم األولوية إن عني أحدمها      ، لنقيضني ورفعهما فألنه يلزم منه مجع ا    ؛ والثالث

واجلواب القـول   . وذلك ممنوع باإلمجاع  ، ألدائه إىل التخيري يف املسائل االجتهادية     ؛ يعني فهو حمال  
. ويكونان كأمـا مل يوجـدا  ، واإلمجاع إمنا منع منه عند عدم التعادل أو القول بالوقف    ، بالتخيري
 .٤/٤٣٢ينظر شرح األسنوي للمنهاج . عىنعلوي بامل

أي يف اللغة أو يف الشرع أو يف        ؛ ومن وجوه الترجيح اللفظ األشهر مطلقا     : ٢/٦٩٨لفظ الغاية وشرحها     )٤(
 .العرف فإنه يتقدم على غريه

 .٨٥٢منهاج ص. والصحيح عندنا أما سواء مع استوائهما يف العدالة )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٧( 

)و( )ُِمثْل ()لٍمسمو اِريخالب( 
) )١(غَيِرِهما() علَى(





القسم الثالث 

#
#

#
#: ومنها




)٢(ومنها :#
)٣(#


                                                                                       

 الغواية   من الرسالة املنقذة وينظر يف   . ٣٤٤ح السيد داود ص   . ول األحكام عندنا  وكالشفاء وأص ، عند الفقهاء  )١(
 .كتب العامة على كتب أهل البيتيف نقده البن ران يف تقدميه ، ألمحد بن سعد الدين املسوري؛ يف الرواية

 آكد وأمت من    اللهم إال إذا كان خطر ما جرى يف غري حضرته         ، إذ الغفلة عما جرى يف جملسه أقل وأبعد          )٢(
خطر ما جرى يف حضرته حبيث تكون الغفلة عنه لشدة خطر أبعد فإنه يكون موضع اجتهاد لتعـارض                  

 .٢/٦٩٦غ . جهيت الترجيح
 أو تقريره أو حنو ذلك #لكن فهم من فعله ، واخلرب اآلخر مل ترد فيه صيغة لفظية: ٨٥٣لفظ املنهاج ص )٣(

 .م من فعله أو تقريرهفإن الذي وردت فيه الصيغة يرجح على ما فه

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٨( 

: القسم الرابع 


)١(
)٢(




)٣(
األول )ِرلَى اَألمع يهالن حجريو (


)٤(


)٥(الثاين) لَىع راَألمِةواحاإلب (
)٦(


                                                                                       

 من عدم الفرق بني ما أنكر إنكار نسـيان أو إنكـار جحـود    ٣٣٨ما هنا على وفق ما يف الفصول ص   )١(
 . أن ما أنكره األصل إنكار تكذيب غري مقبول٢/٦٩٦ويف شرح الغاية . وتكذيب يف القبول

 .يعين وقفا وعدم جزم بالتكذيب )٢(
 .أو املراد أحوال الدليل كما مر قريبا، غريمهاوهو نفس الدليل من أمر أو ي و )٣(
هذا إذا ، ألن كال من األمر والنهي قد يكون تعبدا حمضا ال يدرك فيه جهة مصلحة وال مفسدة؛ قيد بذلك )٤(

 .٢/٣١٢اهـ سعد الدين . وإن أريد أعم من ذلك فظاهر، أريد باألمر والنهي اإلجياب والتحرمي 
 .وألن النهي للدوام دون األمر؛ ١٦٥روض حافل ص. والنهي يف مثانية،  عشر معىنألن األمر يستعمل يف ستة )٥(
 فإن األمر أرجح كما يف املنهاج ؛ واآلخر بلفظ اإلباحة، املراد أنه إذا كان أحد املتعارضني بلفظ األمر )٦(

= 
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)٤٥٩( 

)١(وأما  
)٢(


)٣(

) واَألقَلُّ احِتماالً علَى اَألكْثَرِ   (: والثالث




) )٤(واحلَِقيقَةُ علَى املَجازِ  (والرابع




                                                                                       

، نـهاج   كمـا يف امل   : قوله. فذكر لفظ املدلول ليس على ما ينبغي كما ال خيفى على املتأمل           . ٨٥٥ص
وأحدمها بلفظ األمر واآلخر بلفظ اإلباحة كان الوارد بلفـظ          ؛ فإن اخلربين إذا تعارض مدلوهلما    : ولفظه

 .وكالمهما مستقيم، ٤٠٠والشارح رمحه اهللا تعاىل متابع لصاحب القسطاس ص. األمر أرجح
إذ لفظها وهو   ؛ يويرجح ما مدلوله اإلباحة على ما مدلوله النه       ]: ٣٥٦حابس ص [عبارة شرح القاضي     )١(

فكذا جيب أن حيمل ما مدلوله اإلباحة علـى  ، ألنه قلما كان ذلك إال بعد النهي ؛ أحبت قرينة تقدم النهي   
وعليه نسخ  : ٣١٢ أنه يرجح النهي على اإلباحة قال سعد الدين ص         ٣٣٨وذكر يف الفصول ص   . التأخر

 .املنتهى لالحتياط املذكور يف ترجيح األمر على اإلباحة
 .٨٥٥منهاج ص. فإن مل يأت بلفظ أحبت فال إشكال يف أن النهي أرجح )٢(
. ألن دفع الضرر واجب خبالف جلب النفـع       ؛ فإن دفع الضرر أهم من استجالب النفع      ، وذلك واضح  )٣(

أحبت مثال ال حرج    : فإن منتهى قول الشارع   ، ألن خمالفة اإلباحة ال توجب الضرر     ) *. (٨٥٤منهاج ص 
 .رفو.  األمريف فعله وتركه خبالف

 على تأويل املؤيد باهللا ]١٩٦: البقرة[^ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 öΝ©9 ôä3tƒ …ã&é#÷δr& “Î�ÅÑ$ym Ï‰Éfó¡yϑø9$# ÏΘ#t�ptø:$# 4&: ومثاله قوله تعاىل )٤(
ألن ؛ فإنه يرجح قول أيب طالـب     ؛ وجعلها أبو طالب على معناها احلقيقي     ، حيث جعل الالم مبعىن على    

= 
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)٤٦٠( 

) )١(واملَجاز علَى املُشتركِ  (واخلامس 


)٢( 
 )٣()رب ِمن املَجازيِن علَى اَألبعِدواَألقْ(:والسادس

-








)٤()٥(


                                                                                       

إال أن ترجيح احلقيقة على ااز مع القرينة يستلزم هجر ) *. (غيث معىن. جح وأوىلاحلمل على احلقيقة أر
 .واهللا أعلم، ومع عدمها ال تعارض فيحقق ، ااز بالكلية

 .وليس هذا من تعارض األدلة وإمنا هو من تعارض الداللة )١(
، شرب اخلمر الياقوتة السيالة حرام    : و قيل كما ل ) *(من أن اللفظ إذا دار بني ااز واالشتراك فااز أوىل            )٢(

 .الشتراك القهوة بني معان متعددة؛ مع شرب القهوة حالل رجح األول مع كونه جمازا على اآلخر
، إذ هي يف العرف جماز؛ رة مل حينثمث اشترى ه، كمن حلف ال اشترى دابة وهو من أهل العرف اخلاص  )٣(

 . اآلية]٦: هود[^  #$}tΒuρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘F$&:  تعاىلقال، وإن كانت يف عرف اللغة من الدواب
لكون ؛ واآلخر بعدم االطراد أو بعدم صحة االشتقاق      ، أو بصحة النفي  ، كأن يثبت أحدمها بنص الواضع     )٤(

وكنفي اإلجزاء فإنه أقرب إىل نفي الذات   ) *. (٢/٦٩٨ح غ   . األخريين من األدلة الضعيفة على ما سبق      
ومسـلم  ، ٧٢٣البخاري رقم . وقرآن معها) ال صالة إال بفاحتة الكتاب: (#ال يف قوله من نفي الكم 

 .٣٥٧وحابس ص. ١/٢٧٢وشفاء األوام ، ١/٢٩٥
 فإن لفظ الغائط ؛ من تغوط فعليه الوضوء مع من تربز فال وضوء عليه: أو شهرة استعماله دون اآلخر حنو )٥(

= 
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)٤٦١( 

) )١( علَى غَيِر الصـِريحِ    لنص الصِريح وا(السابع






) )٢(واخلَاص علَى العام)  : والثامن 


)٣(
) )٤(وتخِصيص العام علَى تأِْويِل اخلَـاص)    التاسع





                                                                                       

 .٣٥٧حابس ص. أشهر يف احلدث من الرباز
فريجح يف داللة االقتضاء بضرورة الصدق ، داللة اقتضاء وإمياء وإشارة: قد مر أن أقسام غري الصريح ثالثةو )١(

 .٣٥٧حابس ص. على ضرورة وقوعه شرعا
قال . هكذا ذكره اإلمام املهدي عليه السالم، وكذلك يرجح اخلاص ولو من وجه على العام من كل وجه )٢(

، وهذا بنقض أصله الذي هو الطرح هلما مع جهل التأريخ     ]: ٤٠ ص قسطاس[اإلمام احلسن عليه السالم     
 .٣٥٨حابس ص. والرجوع إىل غريمها

، ١٣٤٠والبخاري رقـم  . ١/٥٤٠شفاء األوام ) [ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة     : ( #مثاله قوله    )٣(
ي رقـم   وأخرجه البخار ، ١/٥٣٤شفاء األوام   ) [فيما سقت السماء العشر   : (مع قوله ] ١/٦٧٣ومسلم  
 .رفو. وهلذا رجح؛ فاألول خاص؛ ]١/٦٧٥ومسلم ، ١٤١٢

) يف أربعني شاة شـاة     (#مع قوله   ، ]احلج: ٧٨[ tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lt�ym 4̂$&: مثله قوله تعاىل   )٤(
فإنه خيصص العام   ؛ ]٤/١٠٠والبيهقي  ، ٢/٢٢١وأبو داود   . ١٣٨٦والبخاري  ، ١/٥٢٧شفاء األوام   [
 .وال يؤول اخلاص بتجويز دفع القيمة عنها، ويلزم إخراج شاة بعينها، به

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٦٢( 

) )١(والعام الَِّذي لَم يخصص علَى الَِّذي خصص)      العاشر



)٢(

ومـن  ،  املَنِفيِة وغَيِرها  )٣(والعام الشرِطي علَى النِكرةِ   (احلادي عشر 
) نِس املُعرِف ِبـهِ   لَى اجلِ ملُعرف ِبالَّالِم ع  وما واجلَمع ا   


)٤(


                                                                                       

فاألول عـام غـري     . ٣٥٨حابس ص . كل مرتد يقتل  : مع ما لو قيل   ؛ الصيب املرتد ال يقتل بردته    : مثاله )١(
واعلم أن التقييد كالتخصيص فيقدم تقييد املطلق       . ألنه كالبناء املنقوض  : قلت. والثاين خمصص ، خمصص

واملطلق الذي مل خيرج منه مقيد على ما أخرج    ، ويقدم املقيد ولو من وجه على املطلق      ، تأويل املقيد   على  
 .٣٥٨حابس ص. منه

 .كما تقدم يف العموم من أنه تبطل حجية العام فيما بقي بعد التخصيص على قول )٢(
نس مل يرجح العام الشرطي     أما إذا كانت النكرة منفية بال اليت لنفي اجل        : ٧٣٥قال يف شرح الفصول ص     )٣(

وذكر يف املنهاج   ، ٢/٣١٤ذكره سعد الدين    : ومثله. ٣٥٩ألا نص يف االستغراق ح حابس ص      ؛ عليها
 . أن النكرة أرجح٨٦٥ص

وال خيفى أنه قد ال تصلح للتعليل ، وغري العام الشرطي ال يلزم من إلغائه إلغاء علة. فلو أُلِغي كان إلغاء للعلة )٤(
ينبغي : وقيل، ٢/٧٠١ح غ . فلعل الكالم حيث يصلح للتعليل واهللا أعلم، ا فال إمث عليه   حنو من فعل كذ   

؛ إذ املنفي ا نص يف االستغراق     ؛ أن يكون املراد تقدمي الشرط على النكرة املنفية بغري ال اليت لنفي اجلنس            
اءة الفـتح توجـب   إن قر: ]٢: البقرة[ ^ال ريب فيه&:  يف قوله تعاىل ١/٣٥وهلذا قال صاحب الكشاف     
. بتقدمي النكرة املنفية على العام الشـرطي      : وألجله عكس بعضهم فقال   . االستغراق وقراءة الرفع جتوزه   

وفيه نظر فإنه قد حكى بعضهم االتفاق  ، وظاهر إطالقات األصوليني أن النكرة املنفية تقدم على لفظ كل         
العام الشرطي والنكرة املنفية بال اليت لنفـي       والظاهر أن تقدمي ما يقدم من       ، على أن لفظ كل يقدم عليها     

 .وكل منها مقدم على ما يعم بالقرينة كاجلمع احمللى بالالم اتفاقا،  موضع اجتهاد-اجلنس ولفظ كل 
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)٤٦٣( 





&(#θè=çGø%$$sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$# ^ ]٥: التوبة[




) و(: اجلهة الثالثة 


) يرجح الوجوب علَى الندبِ   (األول
)١(


) )٢(اإلثْبات علَى النفْيِ  (الثاين) و(


#




                                                                                       

؛ وكذا يرجح احلظر على الندب وعلى الكراهة لالحتياط على الوجوب. يتساويان: وقيل. بالعكس: وقيل )١(
 .٣٥٩حابس ص. قالءألن دفع املفاسد أهم عند الع

ألن املثبت وإن كان راجحا من الوجه املذكور إال أن النايف أيضا راجح ؛ ٢/٣١٥منتهى ، مها سواء: وقيل )٢(
وقيل ، الشتماله على زيادة علم   ) *. (٢/٧٠٤شرح غاية باملعىن    . وإليه ذهب عبداجلبار  ، ملوافقته األصل   

 .٢/٣٢٨حملي . ستواء مرجحيهماسواء ال: وثالثها، العتضاد النايف باألصل ؛ عكسه
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)٤٦٤( 

)و (الثالث:) ِجِب لَـهلَى املُوع دِللْح اِرئالد (


)١(
&ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠø9$# ^ ] ١٨٥: البقـرة[&$tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# 

ô ÏΒ 8l t�ym^]٧٨: احلج.[
)و (الرابع :)ـرِ املُولَى اآلخِق عالِعتِللطَّالِق و ٢(ِجب( (

)٣(
)٤(

)٥(
                                                                                       

وقد يعكس األمر يف . بل ألنه شبهة وقد ثبت درؤها ا. ويلزم على هذا ترجيح اإلباحة على األمر والنهي     )١(
 .اجلميع ملوافقته التأسيس

أبـو داود رقـم   ) [ال فكفارته أن يعتقـه     (#مع قوله   ) من لطم مملوكه عتق عليه    : (#ومثاله قوله    )٢(
وقال القاضي  ، وهذا قول أيب احلسن الكرخي ومجاعة من أصحابه احلنفية        ، ]٣/١٢٧٨ومسلم  ، ٥١٦٨

؛ عكسه: وقيل، ومجاعة من أصحابه إخل: قوله. انتهى من اجلوهرة. مها سواء : واحلاكم ومجاعة من العلماء   
النايف هلما ألنه على وفق الدليل املقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمني املترجح على ؛ ملوافقته التأسيس

 .٣٦٠حابس ص. وهو األصل
 .٢/٧٠٤غ . ووجهه أن البينتني إذا تعارضتا يف ذلك كانت بينة العتق والطالق أرجح فكذلك اخلربان )٣(
) رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     : (#نايف الطالق والعتق مع املوجب هلما قوله        : مثال )٤(

] إال طالق املعتـوه   :  بلفظ ١١٩١الترمذي رقم   )[ق الصيب وانون  كل طالق جائز إال طال    : (مع قوله 
رفع عن أميت   : (القتضاء قوله ؛ ]٣/٢٧١نصب الراية   ) [من ملك ذا رحم حمرم عتق عليه        : (#وقوله  
واقتضاء احلديثني ، ألنه عتق عليه من غري رضاه؛ والعتق من مالك ذي رحم، عدم وقوع طالق املكره) إخل

 .رفو. عهما منهمااآلخرين صحة وقو
إذ الفرض أن امللك والنكاح قد حصال ؛ ألن فيه احتياطا لكان أوىل: فلو قيل. هذا يناسب أصل املؤيد باهللا )٥(

 .شامي. فتأمل
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)٤٦٥( 

 )و(وأما اجلهة الرابعة  
، أَو ِللْخلَفَاءِ ، أَو َألهِل املَِدينةِ  ، )١(يرجح اخلَبر أَيضا ِلموافَقَِته ِلدِليٍل آخر)     منها  

) أَو ِلَألعلَِم
 :األول


 :الثاين


#:الثالث

)٢(
الرابع

 
)٣()ِبتفِْسِري راِويِه(منها) و(
)٤(

                                                                                       

االعتصـام  [ أنه كان يف رمضان يصبح جنبا من غري حلم فيغتسل ويصوم             #ما روي عنه    : مثاله )١(
↔z≈t&: املوافق لداللة قوله تعـاىل    ؛ ]غريها و ٢/٧٨٠ومسلم  ، ١٨٢٥والبخاري رقم   ، ٢/٣٢٩ ø9$$sù 

£èδρ ç�Å³≈t/  ^]رفو. من أصبح جنبا فال صوم له: فريجح على ما لو قيل] ١٨٧: البقرة. 
. كحديث األذان بال ترجيع فإنه لو صح أم عملوا بذلك كان راجحا على حديث األذان بترجيع                )٢(

ح نـووي   . الصوت بعد قوهلما مرتني خبفض الصوت     والترجيع العود على الشهادتني مرتني برفع       
 .٤/٨١على مسلم 

فإن ]  مبا يوافقه  ١٥٠٣٣ وعبدالرزاق رقم    ٢٤٤١ابن ماجة رقم    ) [ال يغلق الرهن مبا فيه      : (#كقوله   )٣(
 .٣٦راويه فسره بأن معناه ال يصري الرهن مضمونا بالدين حابس ص

، ١٩٧٣البخاري رقـم    ) [ملتبايعان باخليار ما مل يفترقا    ا: (#كما يروى عن ابن عمر أنه ملا مسع قوله           )٤(
. كان بعد ما يبيع شيئا ميشي خطا يسرية لقطع خيار الس          ] ١٢٤٥والترمذي رقم   ، ٣/١١٦٤ومسلم  

= 
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)٤٦٦( 


)و (منها)ٍَةِبقن١(ِري( ()ِرِهأَخت (




)٢(#
)٣(


)و (منها) ِاسافَقَِتِه ِللِْقيوِبم (



وأما الفصل الثاين

:أما األول 
 :  أما القسم األول

                                                                                       

إن املراد به هـو البعـد    : وقال قائل ، فلو فرض ورود املتبايعان باخليار ما مل يتباعدا       . ٣٦١ح حابس ص  
 .رفو وغريه. ألن الراوي أعرف باملقصود من احلديث؛ األولالشديد والبون البعيد رجح 

 .بقرينة تأخره ؛ ألنه لو علم املتأخر لكان نسخا: وإمنا قال )١(
أن ال تنتفعوا من امليتـة      ( قبل موته بشهر     #حديث عبداهللا بن عكيم أنه أتاه كتاب رسول اهللا          : مثاله )٢(

وأبو داود  ، ٤٢٥٠والنسائي رقم   ، ١٧٢٩م  والترمذي رق ، ١/١٩٢رأب الصدع   ) [بإهاب وال عصب  
 يف #فهو من هذا الوجه أوىل بالعمل من قوله         ؛ ]٣٥٤وينظر الفلك الدوار ص   ،  وغريهم   ٤١٢٨رقم  

 .احلديث) أميا إهاب: (شاة ميمونة
كاآليات الواردة يف اخلمر علـى      ؛  يف التكاليف شيئا فشيئا إىل أن مت شرع ما جيب شرعه           #لتدرجه   )٣(

 .ىل أن حرمت على اإلطالقالتدريج إ
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)٤٦٧( 

)١(النوع األول
ِبكَوِن حكِْم أَصِلِه (: األول) ويرجح أَحد الِقياسيِن علَى اآلخرِ  (

) قَطِْعيا واآلخِر ظَنيا  
 

)أَو(الثاين
) دِليلُه أَقْوى (


) )٢(لَم ينسخ ِباتفَاٍق() أَو): الثالث




)أما النوع الثاين    )و
)ِن ِعلَِّتِهِبكَو ()ىأقْو (

                                                                                       

وأما الترجيح بني القياسني املتعارضني حبسب دليل الوصف املعلل : ))مسألة((: ٢/٧١٤لفظ الغاية وشرحها  )١(
، فالسـرب ، فاإلمياء كذلك ، فالظاهر على مراتبه  ، فالنص الصريح ، به فإنه يرجح الوصف الثابت باإلمجاع     

ألن اإلمجـاع ال    ؛ فقدم الوصف الثابت باإلمجاع   ؛ ون ما قبله  فكل من املعطوفات د   . فالدوران، فاملناسبة
فمـا ثبـت مـن      : وللنص الصريح مراتب  . وهلذا قدم يف نفسه على النص عند التعارض       ؛ يقبل النسخ 

فيقدم ما كان   : مث اإلمياء كذلك أي على مراتبه     ، األوصاف مبرتبة منه قدم على ما ثبت باملرتبة اليت بعدها         
ملا يلزم ؛ مث ذكر مناسب مع احلكم، مث الفرق بني حكمني، مث إىل النظري، ة الوصف بعينه اإلمياء فيه إىل علي

 .انتهى بلفظه مع اختصار يسري، يف األولني من العبث وتأخري البيان 
إيالج يف أحد السبيلني بال إنزال فال تبطل به طهـارة           : قول احلنفي يف اإليالج يف الدبر بال إنزال       : مثاله )٢(

اإليالج يف الدبر مظنة خلروج املين فيبطل : فيقول الشافعي، ليرتكما إذا أوجل يف السبيل اآلخر وال الغسل 
ألنـه  ؛ إذ مل خيرج منه شيء    ؛ به الغسل كانتقاض الطهارة األخرى اليت يراد ا الصالة بالنوم مضطجعا          

؛ فإن القياس الثاين أرجح؛ عإذ ال ينقض الوضوء عنده إال نوم املضطج  ؛ فإنه يبطل به وضوء الصالة    ؛ مظنة
 .رفو. ألن حكم األصل يف األول خمتلف يف نسخه خبالف الثاين
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)٤٦٨( 

)    ِلا ِفي اَألصوِدهجِق وِة طَِريِلقُو(
)١(

)٢(



)  ِعلَّةً طَِريِق كَوِنها () أَو(


)  اهبحصِبأَنْ ي أَو()ىرِعلَّةٌ أُخ (

) تقَويها(



) ِنأَو ِبكَو

)را أَو وجوبا دونَ معاِرضِتها    ِمها حظْ حكْ








                                                                                       

 . حنو كون الرب مكيال أو مطعوما، كأن يكون حمسوسا )١(
  .طهارة عن حدث وغري ذلك: حنو أن يكون حكما شرعيا كقولنا، كأن يكون معلوما باالستدالل )٢(
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)٤٦٩( 

) )٢( أَكْثَر اطِّرادا  )١(نَأَو تكُو ، أَو ِبأَنْ تشهد لَها اُألصولُ    (


)٣(


)ٍةروٍل كَِثيأُص ةً ِمنعزتنم ٤(أَو( (


)٥(
)ةِِ أَوابحالص أَكْثَر أَو اِبيحا الصلِّلُ ِبهعي  (







                                                                                       

وقد شـرحها الطـربي   ،  وشرح عليها الشراح إال السيد رمحه اهللا تعاىل ،هذه النسخة ثابتة يف نسخ املنت      )١(
أو تكون أكثر اطرادا يف األخرى أي تعدية لتعذر الكثرة يف االطراد احلقيقي بأن تتعدى               : فقال، ٢/١٢٦

 .إىل أكثر مما تتعدى إليه األخرى
 .٣٦٣حابس ص. من األخرى فتعدى إىل أكثر مما تتعدى إليه األخرى )٢(
 .٢/٧١٤ح غ . إذ سبيله مع اآلخر سبيل حكمني متعارضني ثبت أحدمها بأخبار كثرية دون اآلخر )٣(
 .٣٦٣إن ذلك ال يفيد الترجيح حابس ص:  وقيل]٧٣٨املنهاج ص [$هدي هكذا ذكره اإلمام امل )٤(
، ولتشهد هلا األص: ري تكرار لقولهوال يظهر يل أن هذا غ    : ٢٩٢قال اإلمام احلسن يف القسطاس ص      )٥(

،  متعـددة  ألن املراد بشهادة األصول للعلية موافقتها ألصول      ؛ $بل احلق ما قاله اإلمام املهدي       : قلت
، ومعارضتها ذات أصـل   ، واملراد باملنتزعة أن تكون ذات أصلني     ، ومعارضتها موافقته ألصل واحد   

. اضح مـع التأمـل  واملغايرة بني املوافقة واملنتزعة و ، وذلك مفهوم من عبارة الكتاب كما ال خيفى       
 .٣٦٣حابس ص
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)٤٧٠( 

)  ِقياحلَِقي فصالو حجريِرهِ  )١(ولَى غَيع  (



)و()لَىع وِتيالثُّب فصالو ()ِميد٢(الع( (




) )٣(والباِعثَةُ علَى اَألمـارةِ   (

)و()ُة٤(املُطَِّرد( ُةِكسعاملُنو )ا  )٥لَى ِخالَِفهع  (

)و() ْةُ فَقَطاملُطَِّرد()ِْة فَقَطِكسعلَى املُنع (
                                                                                       

مسح فال يسن فيـه     : مثاله قولنا يف مسح الرأس    ) *(املراد بالوصف احلقيقي ما ميكن تعقله باعتبار نفسه          )١(
فالقياس األول أرجح لكـون    ، فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه      : مع قول اآلخر  ؛ التثليث كمسح اخلف  
 . شرعيالوصف فيه حكم: والثاين. رفو. الوصف فيه حقيقيا

متمكنة : إذا بلغت غري عاملة باخليار وكان قد زوجها يف الصغر غري األب؛ أن يقال يف خيار الصغرية: مثاله )٢(
كاألمة إذا أعتقت ، جاهلة باخليار فتعذر: من العلم فال تعذر باجلهل كسائر أحكام اإلسالم مع قول اآلخر

 .رفو. ألن وصف اجلهل عدمي؛ حتت العبد
؛ صغرية فيوىل عليها يف النكاح كما لو كانت بكرا: دون ما فيه األمارة حنو أن يقال،  مبا هي فيهلقوة الظن) ٣(

ألن الصغر وصف باعث على التولية ؛ ثيب فال يوىل عليها يف النكاح كما لو كانت بالغة   : مع قول اآلخر  
 .ملناسبته هلا

مثاله أن يقال يف عدم     ، وبعدها عن اخلالف  وهي اليت ال يتخلف عنها احلكم أصال لسالمتها عن املفسدة            )٤(
ذو : فيقول احلنفـي  ، فال يعتق عليه كابن العم    ؛ ذو قرابة ال حترم الزكاة فيه     : عتق غري األصول والفصول   

 .فإن هذه العلة منقوضة بابن العم الرضيع؛ رحم حمرم فيعتق عليه كالوالدة
مسح الرأس فرض يف الوضوء فيسن فيه       : أن يقال مثاله  ، ٢/٧١٠ح غ   . وهي اليت ينتفي احلكم بانتفائها     )٥(

؛ مسح تعبدي يف الوضوء فال يسن فيه التثليث كمسـح اخلـف           : فيقول احلنفي ، التثليث كغسل الوجه  
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧١( 


)١(


)و ()  ِةباسلَى املُنع رب٢(الس( (



)و ()   لَىةُ عباسِهاملُنبالش (
)٣(
)و (  أما القسم الثاين)حجري( 

) ِوِبالقَطِْع بجعِ   وِد الِعلَِّة ِفي الفَر(


                                                                                       

ألن ؛ وعلة احلنفي منعكسة  ، ألن املضمضة واالستنشاق ليسا فرضا ويسن تثليثهما      ؛ فاألوىل غري منعكسة  
ومسح االستنجاء ليس تعبديا فـال      ،  املستيقظ من النوم يده    الغسل يسن تثليثه فرضا كان أو سنة كغسل       

 .رفو. يسن فيه التثليث فيبطل طرد علته
: مثاله أن يقال يف ملك غري األصول والفصـول        ) *. (وهو أن ال يوجد احلكم بوجودها وينتفي بانتفائها        )١(

م فهذه العلـة مطـردة وال       ملك من جيوز صرف الزكاة إليه لو مل ميلكه فال يعتق عليه بامللك كابن الع              
ملك : مع قول اآلخر، ألنه لو ملك كافرا أجنبيا مل يعتق عليه مع كونه ال جيوز صرف الزكاة إليه؛ تنعكس

ألنه ال أحد ممن ليس ؛ وهي منعكسة، فهذه غري مطردة كما عرفت أوالً؛ ذا رحم حمرم فيعتق عليه كالولد   
 .النتقاضها بابن العم الرضيع، ه غري مطردة إخلفهذ: قوله. ذا رحم حمرم إذا ملكه عتق عليه

وهي ) *. (٣٦٣حابس ص. وأنت خبري بأن هذين الوجهني األخريين قد دخال يف قوله أو طريق كوا علة )٢(
حيوان ال جيوز بيعه : مثاله أن يقال يف جلد الكلب) *. (تعيني العلة مبجرد إبداء مناسبة كاإلسكار كما مر  

حيوان حيتاج اإلنسان إىل مزاولته فيطهر    : فإنه يرجح على قول اخلصم    ؛ يركـاخلرت باغ  فال يطهر جلده بالد   
 .جلده بالدباغ كالثعلب

 .بالشبية: يف نسخة )٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٢( 

)و()ِنِهِبكَو () ِلَةِفي اجلُم صا ِبالن١(ثَاِبت( (






)و ()ارشكَِتِهِبم ()  لَـىِن ِعلَِّتِه عيعِن احلُكِْم ويِفي ع

) )٢(الثَّالَثَِة اُألخر 




)و()ِنياِفي عِدِهمأَح  :(

)ِرِس اآلخِجنو ()يسِنِفي اِجلن (
                                                                                       

منـهاج وشـرحه   . أي يكون دليل األصل يتناوله على سبيل اجلملة ال تفصيال فذلك مما يبطل به القياس      )١(
فيتعني عددها بالقياس ؛ اخلمر من دون تعيني عدد اجللداتقد ثبت اجللد يف   : مثاله أن يقال  ) *. (٨٨٠ص

 .مائع كاملاء فال حيد شاربه: على حد القذف مع ما لو قيل
، أو يف عني احلكم وجنس العلة، إما أن تكون يف عني احلكم وعني العلة: وذلك أن مشاركة الفرع لألصل )٢(

والقياس األول أغلب على الظن مـن       ، لةأو يف جنس احلكم وجنس الع     ، أو يف جنس احلكم وعني العلة     
ثيب فال يوىل عليها يف النكاح كما    : فمثال األول مع الثاين قول الشافعي يف الثيب الصغرية        . الثالثة الباقية 

عاجزة عن إنكاح نفسها فيوىل عليها يف النكاح كما يوىل : مع قول احلنفي؛ ال يوىل فيه على الثيب البالغة    
وكذا احلكم ، إذ العلة فيه وهي الثيوبة متحدة فيه بالنوع بني الفرع واألصل؛ ول مقدمفاأل؛ فيه على انونة

خبالف العلة ، خبالف الثاين فإن احلكم يف األصل والفرع فيه واحد بالنوع       ، متحد وهي الوالية يف النكاح    
ولَّى عليهـا يف    صغرية في : واألول مع الثالث قول احلنفي    ، فإن عجز الصغرية نوع آخر غري عجز انونة       

ومع الرابع ، وذلك ألن والية النكاح ووالية املال متحدان جنسا ال نوعا ؛ النكاح كما يوىل عليها يف املال
 .عاجزة عن إنكاح نفسها فيوىل عليها يف النكاح كما يوىل عليها يف املال مع اجلنون: قوله

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٣( 





)و()  ِنـيِفي ع

 عالِعلَِّة م()  لَىِس احلُكِْم عِجن ()كِْسالع (





)٢()١(: وأما الفصل الثالث  








)٣(
                                                                                       

الترجيح حبسب اخلارج ومل    : الفصل الرابع ) *(رفو  . ويراد به الكتاب والسنة واإلمجاع وشرع من قبلنا        )١(
مثال يرجح أحد القياسني مبوافقته لعمل أهل املدينة أو ؛ يتعرض له ألنه يعلم مما ذكر يف الترجيح بني القولني

 .٢/٣١٨عضد مع السعد . األئمة األربعة وحنو ذلك
، فريجح أحدمها بالنظر إىل دليلهما    ؛ إذا وجد السبب وجد املانع    : مثل قولنا ، كالقياس واالستدالل بأنواعه   )٢(

 .٢/٣١٩سعد . على قياس ما سبق يف املنقول؛ أو أمر خارج عنهما، أو مدلوهلما
ومفهوم املخالفة درجاته أيضا متفاوتة حىت رد مفهوم اللقب         ، فإن مفهوم املوافقة أقوى من مفهوم املخالفة       )٣(

 .٧٤٦شرح فصول ص، وكذا األقيسة متفاوتة فالترجيح إخل، عند األكثر 
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)٤٧٤( 

)١(



)و () ِصرحنِح ال تِجيرالت وهجو (

)و()  فَـىخي لَـن(
) اهارِتباع ()  َّـلجوزاِهللا ع ٍق ِمـنِفيوت عم (




 
*** 

 
 
 
 

                                                                                       

 .٧٤٦شرح فصول ص. فإن ذلك ال يكاد ينضبط؛ يف آحاد املسائل على حنو ما يؤديه إليه اجتهاده )١(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٥( 


)١(

)و ()احلَد (
)ِرِهغَي نيَء عالش زيما يم(



)وهو()لَفِْظي ()ِوينعمو(

)٢(فَاللَّفِْظي( ()  لَفٍْظ ِبلَفٍْظ فكَش
) جلَى ِمنه مراِدٍف لَه   أَ

)٣(


                                                                                       

مث ذكر املقصود وهو وجـوه      ، لكن املصنف ذكر حقيقة احلد وأقسامه       ؛ وهذا هو الذي يتعلق به غرضنا      )١(
 .٣٦٦حابس ص. إخل. احلد: ترجيح لبعض احلدود السمعية فقال

وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر من        ، الف احلقيقي والرمسي فإن فائدما حتصيل صورة غري حاصلة        خب) ٢(
كما إذا عرفت العقار    ، لفظ آخر مرادف له أي اللفظ اآلخر فيعود الضمري إىل ما دل عليه سياق الكالم              

أجيب بأن احملدود هو ، رهاحلد اللفظي هو ذلك اللفظ األظهر فال يصدق عليه ما ذك: فإن قيل. بأا اخلمر
. واحلد هو ذلك املعىن من حيث إنه مسمى باخلمر فال إشكال          ، من حيث إنه مسماه     ؛ معىن العقار مثال  

قال السيد الشريف   . واللفظي قد يكون مركبا   ، إذ املرادف هو املفرد   ؛ هذا باعتبار الغالب  ، مرادف: وقوله
فتارة متيـز   ؛  حاصلٍة عما عداها ليعرف أن اللفظ بازائها       ما معناه إن اللفظي ملا كانت فائدته متييز صورةٍ        

فهو يف حكمه ، وتارة مبركب ال يقصد به تفصيله بل يعترب اموع من حيث هو، بلفظ مفرد وهو األكثر   
 .فيوصف بالترادف تبعا

جـح  ومنها األعمية فإذا كان مدلول أحد احلدين أعم من مدلول اآلخر ر          : ٢/٧١٧لفظ الغاية وشرحها     )٣(
 .األعم تكثريا للفائدة
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)٤٧٦( 

) حِقيِقي() عنِويواملَ( 
)ِميسرو ()امِكالهو (

)اِقصنو ام١(ت( ،امالت ِقيفَاحلَِقي :كِّبا رم 
  ءِ ِمنيِس الشِجن .(

)ِلِهفَصو(
)ِنيبالقَِري (


)٢(


)٣(

                                                                                       

وأراد ، لفظ الفصول مع شرح الشيخ وهو أي الذايت ما أنبأ عن ذاتيات احملدود أي عن كل واحد منـها                   )١(
الكلية احتراز عن املشخصات اليت     : وقوله هناك . بالذاتيات األمور الداخلة بذاته وهي األجناس والفصول      

فإن األشخاص ال حتد بل طريق ؛ تركب احلد منهاإذ ال ي؛ هي ذاتيات لألشخاص من حيث هي أشخاص
أراد ا املركـب    : املركبة: وقوله، مبا احلد للكليات املرتبة يف العقل     ؛ إدراكها احلواس الظاهرة أو الباطنة    

. جلواز أن يكون كل من اجلنس والفصل بسيطا؛ ال أن كل واحد منها مركب يف نفسه، بعضها مع بعض
املرتبة أي املقدم فيها اجلنس على الفصـل        : وقوله.  التعريف باملفرد غري جائز    ألن؛ وإمنا اشترط تركيبها  

فإنه ال يسـمى حـدا      ، تعريف اإلنسان ناطق حيوان   : احتراز عما قدم الفصل على اجلنس كما لو قيل        
قد اشتهر بني أرباب الصناعة أن اجلنس والفصل جزءان     ]: ١/٧٠اجلرجاين  [قال السيد الشريف    . حقيقيا
، فلو عكس فاتت الصورة وانقلب حدا ناقصا،  للحد واهليئة العارضة من تقدمي اجلنس عليه صورية ماديان

، الطالعه على املاهية إمجاال؛ نعم تقدميه أوىل  . إذ ال جزء له غريمها    ؛ واحلق أما إذا التأما أفادا كنه الذات      
 .واطالع الفصل عليها تفصيال

 .غنم والبقر وغريهافإنه جواب عن اإلنسان والفرس وال )٢(
ألنه ؛ وليس جوابا عن اإلنسان والنامي    ، فإنه جواب عن السؤال عن اإلنسان وغريه مما ليس بتام كاحلجر           )٣(

 .إذ وراءه جزء مشترك هو اجلواب؛ ليس متام املشترك

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٧( 







)اِنسِف اإلنِريعاِطٍق ِفي تاٍن نويكَح( 






)و () ِلا كَانَ ِبالفَصم اِقصالن ِقياحلَِقي ()هدحو (
)أَو ()ِسِهِجن عم ( )ِعِدالبي (




 )واخلَاصِة()والرسِمي التام ما كَانَ ِباِجلنِس القَِريبِ   (
)١()  ٍـاِحكواٍن ضيكَح  (

)٢(

)  َا كَانم اِقصالن ِميسالرِة وِباخلَاص 

                                                                                       

 .إخل. ليخرج به الذايت فيقال اخلارج املقول؛ البد من التقييد باخلارج كما يف كتب املنطق )١(
 .ويسمى رمسا: يف بعض النسخ )٢(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٨( 

) مع اِجلنِس البِعيِد() أَو() وحدها
)١(

)أَو ()    قَـٍةِقيـا ِبحهلَتمج صـتخاِت الَِّتي تِضيرِبالع
) واِحدٍة




)   ِانِف اإلنسِريعا ِفي تِلنهِ  : كَقَويملَى قَداٍش عاألظْفَـارِ  ، م ضِريـاِدي  ، عب
) ضاِحك ِبالطَّبعِ ، مستِوي القَامةِ ، البشرِة




)و()    نِد عوِفي احلُد ازِتراالح ِجبي ()  ِءيالش فِريعت
) ِبما يساِويِه ِفي اجلَالِء واخلَفَـاءِ     




)٢(


                                                                                       

 .ورمسيا: يف بعض النسخ )١(
فاالطراد هو أنه كلما وجد احلد : وعبارته هكذا، مانعا وعكسه يف الطرف األخري: ١/٧١حيقق يف العضد ) ٢(

واالنعكاس هو كلما وجد احملدود     ، وجد احملدود فال يدخل فيه شيء ليس من أفراد احملدود فيكون مانعا             
لزمه حبكم عكس النقيض كلما انتفى احلد انتفى احملدود فال خيرج عليه شيء مـن أفـراد                 وجد احلد وي  

 . ففي عبارة السيد عكس١/٩٨وكذا يف شرح الغاية ، احملدود فيكون جامعا 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٩( 







 


)١(


)٢(
)٣(

)٤(
)و () ِءيالش فِريع٥(ت(   فرعا ال يِبم () ِِإالَّ ِبه (

)ٍةبترِبم(، 

                                                                                       

 .وعلى النسخة األخرى تقدر كان، أي بل هو )١(
 ففي تعريف الشيء مبا هو أخفى منهمن واملثال اآلخر ، هذا يف املساوي معرفة وجهالة كما يف غري هذا الشرح      )٢(

 . ألنه عدم احلركة فال اعتراض؛والسكون أمر غري حمسوس، احلركة أمر حمسوس: يقال. التمثيل بذلك له نظر
ووجه اخلفاء يف النفس    ، ويوجد ويعدم ، وجه الشبه بني النار والنفس أن كل واحد منهما يقوى ويضعف           )٣(

 .والنار جلية، هااليت هي الروح أن النفس خمتلف في
 .واملقيد ما يدرك ما، واخلفيف املطلق عند املناطقة هو ما يدرك بالطرف ال باللمس )٤(
، لظهور الدور فيه  ؛ ويسمى دورا مصرحا  ، إما مبرتبة واحدة  : ومنها تعريف الشيء مبا يتوقف معرفته عليه       )٥(

 .من القطب باللفظ واملعىن. مضمرا الستتارهويسمى دورا مضمرا ومسي املتوقف بأكثر من مرتبة ، ما مبراتبوإ
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)٤٨٠( 

)١(
) أَو

 اِتبركَانَ ِبم (





)و()ِتعاس نِةعبِرياِل اَأللْفَاِظ الغم ()  ظَِر ِإلَـىِبالن
) املُخاطَِب


)ِةِعيموِد الساحلُد ضعب حجريو (

)٢(


)ٍضعلَى بع (


                                                                                       

 .يعين املخالفة وعدم املشاة )١(
ويكون الترجيح بينها باعتبار احلد     ، كحدود الصالة والصوم والزكاة والبيع وحنوها من املاهيات الشرعية         )٢(

م الذات  وهو ما مل يتصور فه    . فصول. فاألول كترجيح الذايت على العرضي    ، وباعتبار أمر خارج  ، نفسه
وإمنـا  . رفـو . كاللونية للسواد واجلسمية لإلنسان   ؛ ولو قدر عدمه يف العقل الرتفعت الذات      ، قبل فهمه 

 وبالعرضيات ال، ألن التعريف بالذاتيات يفيد التمييز والتصور على ما هو عليه؛ يرجح الذايت على العرضي
  على غسل األعضاء الثالثة مع قول الوضوء طهارة حكمية تشتمل: مثاله. يفيد إال التميز دون التصور

فإن الطهارة املذكورة ذاتيـة  ، عبادة تشتمل على غسل األعضاء الثالثة ومسح الرأس لقربة خاصة : اآلخر
 .رفو. وكونه عبادة عرض مفارق عند اخلصم، للوضوء اتفاقا
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)٤٨١( 

) أَصرح() ِبكَوِن أَلْفَاِظهِ : (األول


)١()٢(
)٣(











) أَو املُعرِف ِفيِه أَعرف)   :الثاين


)٤(

                                                                                       

 .كتعريف الطواف بأنه صالة واجبة )١(
 .ركفهذا مشت، كتعريف الشمس بأا عني موجودة)٢(
 .١٥٤٣قاموس . كتعريف اخللق بالديدن فإنه غريب )٣(
فيقدم احلسي مث العقلـي مث   : ما معناه ] ٢/٣١٩[قال العالمة يف شرح املختصر      : ٢/٧١٧يف شرح الغاية     )٤(

وأما تقدمي العـريف علـى      ، أما تقدمي احلسي على العقلي والعقلي على العريف فظاهر          : العريف مث الشرعي  
ه أما مع اشتراك مقابليهما يف املرجوحية ميتاز العريف بكون مقابله يف األغلب مهجورا الشرعي فلعل وجه

يف حتديد التيمم هـو التطهـر للصـالة    : مثاله قوله) *. (وال كذلك الشرعي فكان العريف أعرف  ، باملرة
ـ . وحيده اآلخر بأنه مسح الوجه واليدين بالتراب      ، بالتراب و األرجـح  فاألول شرعي واآلخر حسي وه
 هو ما حرم شرا : مع قول بعضهم؛ ما خامر العقل: ما لو قيل يف حد اخلمر مثال، ومثال آخر. لظهوره

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العالمة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٨٢( 


)١(


) وِبعموِمِه(:الثالث

)٢(






))٣(وِبموافَقَِتِه النقْلَ السمِعي أَو اللُّغِوي)    :والرابع






) ِء اَألربعِةوِبعمِل أَهِل املَِدينِة أَو اخلُلَفَا  (:واخلامس

)     ِضِهمعِل بمِبع اِء أَولَمِل العمِبع أَو (
#

                                                                                       

 .١٧٤روض ص. حسيا واآلخر شرعيا لكونهفإنه يرجح األول ؛ من املائعات ووجب احلد عليه مثانني جلدة
نقـل  : احلوالة: واألكثر] ٢/١٩٣تاج  مغين احمل [والشافعي  ] ٢/١٦٠اللباب  [كقول بعضهم وهو احلنفي      )١(

 .رفو. إذ األول أشهر؛ هي ضم الذمة إىل الذمة يف الدين: الديِن من ذمة إىل ذمة مع قول اآلخر
 .شرح روض ، واملتفق عليه أوىل، فيهخبالف األعم فإنه خمتلف ، لتناول احلدين له؛ لالتفاق عليه؛ عكسه: وقيل )٢(
 .إخل. ولكونه أقرب إىل الفهم مثاله اخلمر؛ لالستصحاب؛  التغيريألن األصل هو التقرير ال )٣(
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)٤٨٣( 







)  حكِْم النفْيِ  وِبتقِْريِر حكِْم احلَظِْر أَو)   :والسادس
)١( 



)٢(




)٣(
)٤(

)٥(
                                                                                       

 .ح سيد على الفصول. ومثاله ما مر يف تفسري اخلمر، أو الوجوب أو الندب أو الكراهة )١(
 النـوم  وهو: أو بسبب خروجه السبيلنيمثاله أن يقول الشافعي يف انتقاض الطهارة الشرعية خبروج شيء من           )٢(

هو انتقاض : مع قول احلنفي؛  يقرر حكم النفي األصلي يف الرعاف والقيء والقهقهة وغريهامضطجعا فإنه
 .الطهارة الشرعية خبروج ما خيرج من باطن اآلدمي أو بسببه األكثري وهو النوم أو القهقهة يف صالة البالغ

 ناقض بنفسه وإمنا هو مظنة ألنه عنده غري؛ الظاهر أنه على مذهب الشافعي وأن املراد بسبب اخلروج النوم     )٣(
 لكن ) *. (إمالء. املمكن هلا منها، ولذا ال ينقض عنده نوم املفضي مبقعدته إىل األرض؛ أغلبية للحدث

 .إفادة سيدي هاشم. هو مقرر حكم احلظر ومقرر حكم النفي؛ ينظر يف الترجيح. الثاين يقرر حكم احلظر
 .سبيلني أو من سائر البدنيعين من باطن بدنه مطلقًا سواء كان من ال )٤(
: قلنـا . يعضدنا يف احلكم الشرعي موافقة األصل وهو براءة الذمة عن احلكم الشرعي وعدم شغلها بـه                )٥(

 .٢/٧٢٣ح غ . االعتضاد باألصل يعود بكم إىل الوفاق النتظامه يف سلك األدلة كما سبق
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)٤٨٤( 

)١(
)وِبدرِء احلَد) :والسابع










)  ِر ذَِلكِإلَى غَي ()ِممبزعا ال ي( 
) مِليس عطَب ن لَهمع ()قِفيوتو ()ِمِلياِح العالفَت اُهللا ، ِمنو

) يهِدي من يشآُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ     



 

                                                                                       

، املسألة خالفية : يقال؟ جح اإلثبات على النفي   ينظر ما الفرق بني هذا وبني ما تقدم يف األخبار من أنه ير             )١(
فبىن هناك  ، ومنهم من رجح النفي رجوعا إىل براءة األصل         ، القتضائه التأسيس ؛ منهم من رجح اإلثبات   
 .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم. على قول وهنا على قول
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)٤٨٥( 






















١٠
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